Adaptacja dziecka do warunków przedszkola
Pierwszy dzień w przedszkolu to trudny moment zarówno dla dzieci jak i ich
rodziców. Dla dziecka to przede wszystkim nowe miejsce i nowi koledzy, obca
pani. Dla rodziców to wielkie przeżycie, niepewność oraz lęk o swoje dziecko.
Dla wielu dzieci, pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych
napięć i strachu przed nowym, nieznanym otoczeniem. Małe dziecko może
rozwijać swoje indywidualne możliwości oraz nawiązywać kontakty społeczne
tylko wtedy, gdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Owo poczucie
bezpieczeństwa można kształtować poprzez stopniowe oswajanie i poznawanie
nowego otoczenia. Połowa sukcesu w adaptacji malucha do przedszkola to
przekonanie rodziców, że
przedszkole jest najlepszym środowiskiem
stymulującym jego rozwój. Jeśli rodzice są o tym przekonani to potrafią
spowodować, że maluch zapragnie bawić się z dziećmi w przytulnym
i kolorowym przedszkolu.

Jak można ułatwić dziecku start w przedszkolu –
rady dla rodziców
▪ stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania
▪ nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu
(przekazujesz im wtedy swoje lęki)
▪ przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który
można pobrudzić
▪ nie wyręczaj dziecka nawet gdyby wykonywało określone czynności
niezdarnie (pozwól dziecku wykonywać wiele czynności samodzielnie, gdyż
poziom opanowania umiejętności samoobsługowych ma znaczny wpływa na
poczucie bezpieczeństwa i niezależności dziecka)
▪ wdrażaj dziecko do przestrzegania umów i zasad
▪ przyzwyczajaj swoją pociechę do urozmaiconych potraw, skończ z
rozdrabnianiem pokarmów ( trzylatek może już swobodnie gryźć pokarm)
▪ jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni
odprowadzał je do przedszkola tata (rozstanie z nim jest często mniej bolesne)
▪ nie zmuszaj dziecka do tego, by zawsze od razu opowiadało o tym, co
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wydarzyło się w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres, poczekaj aż
samo zacznie mówić
▪ staraj się w miarę możliwości skracać czas pobytu małego dziecka w
przedszkolu do 4 – 5 godzin
▪ pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania
▪ warto przypominać dziecku, że podczas nieobecności rodziców przedszkolu,
pomocy może szukać u swojej pani wychowawczyni

Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej zależy od
akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują
wychowawców, ich metody pracy, i samo przedszkole, to zwiększa się
akceptacja nowej sytuacji przez dziecko. Adaptacja ma olbrzymie znaczenie,
ponieważ jest to mechanizm, z którego korzystamy przez całe życie. Każde
dziecko ma indywidualną drogę rozwojową, każde musi przejść przez okres
adaptacji w nowym środowisku. To od nas, dorosłych w dużej mierze zależy,
jak długo on będzie trwał. Wszyscy chcemy, aby wychowywane przez nas
dzieci były radosne i wesołe, mądre i dobre, kochane i kochające. Pragniemy,
aby „wystartowały” w życie z możliwie pełnym powodzeniem, dlatego też tak
ważna jest współpraca rodziców z nauczycielem w życzliwej i pełnej
wzajemnego zaufania atmosferze. Mamy więc nadzieję, że z Państwa pomocą
uda nam się taką atmosferę stworzyć dla dobra przedszkolaków

Rodzaje, znaczenie i rola zabawy w życiu
dziecka
Po co ta cała zabawa?
Zabawa jest główną aktywnością dziecka w okresie przedszkolnym.
Zajmuje ona zasadnicze miejsce w jego procesie rozwoju i wychowania. Składa
się z wielu różnych czynności i zadań. To w zabawie , dziecko doświadcza
wielu różnych emocji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych: np. radości
i smutku, dumy i wstydu, zadowolenia czy żalu.
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Zabawy mogą być różnorodne. Wyróżnia się zabawy swobodne lub
dowolne, które podejmowane są z inicjatywy dziecka oraz zabawy kierowane
przez inne osoby: np. mamę, tatę, rodzeństwo, nauczyciela.
Ze względu na liczbę dzieci biorących udział w zabawie wyodrębnić
można zabawy indywidualne oraz grupowe. Podziału można także dokonać pod
względem treści zabawy – wyróżnia się wówczas:
→ zabawy manipulacyjne, pojawiające się u dzieci najwcześniej. Polegają one
na manipulowaniu przedmiotami w rozmaity sposób. Zabawy te pozbawione są
treści, nie mają określonej struktury. Angażują spostrzeganie wzrokowe,
słuchowe, dotykowe.
→ zabawy konstrukcyjne, które są najbardziej typowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Polegają na tworzeniu wytworu z dowolnego materiału.
Zabawy te uczą dzieci projektowania, planowania, doskonaląc jednocześnie
funkcje spostrzeżeniowo – ruchowe, wyzwalają pomysłowość, pobudzają
wyobraźnię oraz wdrażają do skupienia uwagi.
→ zabawy ruchowe, zaspokajające potrzebę ruchu jak również poznawania
otoczenia. Wśród nich wyróżnia się zabawy spontaniczne oraz organizowane.
Tego typu aktywność pozwala utrwalać wiele pojęć, kształtować nawyki
kulturowe, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę.
→ zabawy tematyczne, nazywane też zabawami w role (na niby), fikcyjnymi,
twórczymi, symbolicznymi czy naśladowczymi. W czasie tych zabaw dziecko
naśladuje czynności i odtwarza sytuacje zaobserwowane w swoim otoczeniu.
→ zabawy dydaktyczne, organizowane przez osobę dorosłą. Bawiąc się dziecko
zdobywa dzięki nim nowe wiadomości z różnych dziedzin poznaje nowe słowa i
pojęcia, ćwiczy spostrzegawczość i umiejętność myślenia.
Nie sposób pominąć funkcji i ogromnego znaczenia zabawy w rozwoju dziecka.
Bowiem, zabawa jest swoistą formą uczenia się: zdobywania wiadomości,
umiejętności i sprawności. Stanowi dla dziecka doskonałą okazję ku temu, by
poszerzać swoje doświadczenia oraz utrwalać zdobytą już wiedzę .
Hurlock twierdzi, że zabawa „uczy dawać, brać, dzielić się, współpracować,
podporządkowywać swoją osobowość w grupie”.
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Funkcje zabawy
Zabawa, choć dorosłym często wydaję się „bez sensu”, w rzeczywistości spełnia
wiele ważnych w rozwoju dziecka funkcji.
▪ Funkcja przystosowawcza – według znanych badaczy Briana Sutton – Smitha
i Jerome’a Brunera, zabawa pozwala dziecku poznawać świat i reguły nim
rządzące oraz testować własne zachowania i pomysły. W stworzonych przez
siebie warunkach dziecko może eksperymentować i formować własne strategie
gdy nadejdzie okazja, wypróbować je w warunkach rzeczywistych.
▪ Funkcja poznawcza – zabawa pozwala nadawać doświadczeniom odpowiednią
strukturę i dzięki temu wytwarzać schematy działania, np. zabawa
w przedszkole pozwala dziecku oswoić się z sytuacją przedszkolną oraz nabyć
strategie działania w grupie.
▪ Funkcja wychowawcza – dzięki zabawom np. w dom czy sklep, dzieci uczą się
norm społecznych, poznają reguły postępowania oraz ćwiczą pierwsze
interakcje w grupie. A przy okazji każdej zabawy zdobywają cenną wiedzę
o otaczającym świecie.
▪ Funkcja terapeutyczna – zabawa pomaga małemu dziecku odreagować
emocje. Dzięki wcielaniu się w role, odtwarzanie przeżytej sytuacji za pomocą
lalek i misiów, zabawa pomaga dzieciom uporać się z odczuciami, nierzadko
nieprzyjemnymi, oraz z powstałym napięciem.
▪ Funkcja rozrywkowa – zabawa przede wszystkim dostarcza maluchom frajdy.
Możliwość biegania, skakania, wygłupiania się to czysta radość płynąca
z aktywności fizycznej i swobodnego poruszania się. Manipulowanie
zabawkami i przedmiotami przynosi satysfakcję ze sprawowania nad czymś
kontroli, a wyobrażanie sobie różnych kontekstów czy wchodzenie w role rodzą
przyjemność wynikającą
z możliwości kształtowania i wymyślania
rzeczywistości.
Bibliografia:
1. „Rozwój dziecka”, Hurlock E.B. Warszawa PWN (1985)
2. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Przetacznik – Gierowska M,
Makiełło – Jarża G. Warszawa WSiP (1992)
3. „Wychowanie w przedszkolu” nr 8(10) Październik 2015
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Pasowanie na przedszkolaka
25.10.2016 r. odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. W tym dniu każde
dziecko 3 letnie otrzymało dyplom Przedszkolaka naszego Przedszkola.
Z tej okazji, dzieci przygotowały dla Rodziców występ podczas którego
zaprezentowały wiersz i piosenki.
W sali odbył się poczęstunek.
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„Biedronki”

„Smerfy”

Labo Odkrywcy
W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia badawcze dla dzieci z cyklu
doświadczanie przez eksperymentowanie. W czasie zajęć przedszkolaki
interaktywnie, za pomocą bezpiecznych doświadczeń, odkrywają prawa i
zjawiska otaczającego świata. Dotychczas odbyły się zajęcia pt. „Dlaczego
mydło usuwa brud?”, „Czy można pisać prądem?”, „Szalone rodzynki”
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Dziecięca Akademia Sportu
Dzieci z najstarszych grup Słonek i Żabek biorą udział w zajęciach
organizowanych w ramach innowacyjnego, autorskiego projektu pod nazwą
Dziecięca Akademia Sportu, realizowanego przez Klub Sportowy AZS-AWF
Warszawa.
AZS-AWF Warszawa to lider polskiego sportu, który inspiruje nie tylko
wynikami swoich zawodników, ale także angażuje się społecznie
w ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia i poprawy
wskaźników zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Z tego powodu organizuje
co miesiąc nowe, bezpłatne zajęcia dla dzieciaków z przedszkoli objętych
projektem.
Z wiary w możliwość wykształcenia w dzieciach świadomości w zakresie
aktywnego spędzania czasu, zdrowego trybu życia, powstał projekt skierowany
do dzieci w wieku przedszkolnym Dziecięca Akademia Sportu.
Celem projektu jest pokazanie różnorodności form aktywnego spędzania czasu
poprzez możliwość poznawania różnych dyscyplin sportu jak szermierka, judo,
zapasy, taekwondo, rugby, piłka ręczna.
We współpracy z partnerami i dzięki pomocy sponsorów AZS- AWF
pragnie aktywizować rodziców dzieci, bo to oni mają być dla nich przykładem
do naśladowania. Organizuje specjalną akcję skierowaną do rodziców pod
nazwą "5000 powodów by ćwiczyć" we współpracy z lokalnymi fitness
klubami. Dwa lata temu rodzice i nauczyciele z naszego przedszkola wzięli
udział w akcji "5000 powodów by ćwiczyć" Dzięki temu nasze przedszkole
wygrało pufy relaksacyjne dla każdej grupy.
Do tej pory dzieci z grupy Słonek i Żabek uczestniczyły w zajęciach judo.
Nasze przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przypatrują się trenerom
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i poznają często nieznane dyscypliny sportu. Być może wśród nich jest przyszły
olimpijczyk. Kto to może wiedzieć? :)

Spotkanie z Panią Policjantką
27.10.2016 r. odbyło się spotkanie z Panią Policjantką. Tematem spotkania było
utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień
dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Przedszkolaki
poznały atrybuty zawodu Policjanta oraz miały możliwość zobaczenia z bliska
samochodu policyjnego – co było wielką frajdą dla dzieci :)
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Koncert Muzyczny
W przedszkolu, raz w miesiącu odbywa się Koncert Muzyczny. Dzieci poznają
budowę i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych oraz aktywnie biorą
udział w zabawach proponowanych przez prowadzących.
Dotychczas odbyły się koncerty pod hasłem:
„Dlaczego morze jest słone?” - gitara,
„Opowieść stracha na wróble” - klarnet,
„Warszawska Syrenka i inne legendy ze stolicy” - wiolonczela
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Konkurs recytatorski „Przedszkolaki lubią poezję”
26 października w przedszkolu „Misia Uszatka” odbył się konkurs recytatorski
„Przedszkolaki lubią poezję”. Nasze przedszkole reprezentowała Kinga z grupy
Słonek recytując wiersz. J. Brzechwy „Entliczek pentliczek”. Wszyscy
uczestnicy za swoje piękne recytacje otrzymali nagrody w postaci dyplomu
oraz książki z poezją dla dzieci.
Serdeczne podziękowania i gratulacje dla Kingi za reprezentację naszego przedszkola

Projekt edukacyjny „Kreatywny Przedszkolak”
W grupie II „Smerfy” realizowany jest projekt edukacyjny
pt. „Kreatywny Przedszkolak”.
Celem projektu jest rozwijanie dziecięcej kreatywności poprzez
różnorodne działania: plastyczne, ruchowe, słuchowe, ćwiczące wyobraźnię,
pamięć, twórcze myślenie. Działania tego typu niewątpliwie pomogą pozbyć się
nieśmiałości dzieci oraz wzmocnią wiarę we własne możliwości.
W ramach projektu, zrealizowano już wiele zabaw. Część z nich
prezentujemy państwu w bieżącym numerze gazetki:
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▪ Tablica „Sprawna rączka” - nauczyciel wykonał tablicę za pomocą
deski drewnianej, elementów z butelek plastikowych oraz zakrętek. Dzieci
segregowały zakrętki według koloru oraz porównywały je pod względem
wielkości i kształtu. Smerfy chętnie korzystają z tablicy i tym samym rozwijają
swoją sprawność manualną.

▪ „Sokole oko” - dzieci wykonały lornetkę za pomocą rolek od papieru
toaletowego, kolorowego papieru, kleju oraz sznurka. W sali obserwowały przez
lornetki kącik przyrody, ustalały co się w nim znajduje. Następnie, otrzymały
kartki z ilustracją przedstawiającą jesienny krajobraz m.in.: drzewo, liście,
kałużę, wiewiórkę. W czasie spaceru Smerfy starały się zaobserwować przez
swoje lornetki elementy, które widziały na kartce.
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▪ „Makaronowa zabawa” - przekładanie szczypcami makaronu z
jednego pojemnika do drugiego. Okazało się to świetną zabawą dla dzieci.
Wszyscy z wielkim zaangażowaniem brali udział w tym zajęciu podczas którego
dobrze się bawiły oraz doskonaliły koncentrację uwagi jak również sprawność
manualną.

▪ 14 Listopad „Światowy Dzień Czystego Powietrza” - ustalenie co to jest
powietrze (burza mózgów), opis jego właściwości.
15

Doświadczenie „Co znajduje się w pustej butelce?” - wyciągnięcie wniosku, że
powietrze jest gazem którego nie widać gołym okiem.
Zabawa badawcza „Zatkaj nos” - wyciągnięcie wniosku, że bez powietrza nie
można żyć.
Doświadczenie „Czy powietrze, którym oddychamy jest czyste?” - sprawdzanie
czystości powietrza za pomocą paska taśmy klejącej oraz kartki. Pobranie
„odcisku” z kory drzewa rosnącego przy ulicy oraz z kory drzewa rosnącego w
parku. Rozmowa na temat przeprowadzonego doświadczenia. Wspólne
wysunięciu wniosku, że powietrze przy drodze jest bardzo zanieczyszczone
pyłami, natomiast powietrze w parku jest czystsze.
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W następnym numerze gazetki przedstawimy kolejną odsłonę dziecięcych,
twórczych działań :)
„Kreatywność to wymyślanie,
eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie,
łamanie zasad, popełniane błędów,
i dobra zabawa”

Mary Lou Cook

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY
„MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z KSIĄŻKI”

Nasze przedszkole zorganizowało konkurs plastyczno – techniczny pod
hasłem „Moja ulubiona postać z książki”. Uczestnikami konkursu byli rodzice
wraz z dziećmi, którzy w terminie od do 09.11. 2016 r. wykonali pracę
dowolną techniką na wskazany temat.
Wpłynęło 29 przepięknych, twórczych prac. Wśród nich można było
podziwiać postaci z różnych bajek i książek: Pszczółkę Maję, Słonia
Trąbalskiego, Syrenkę, Królewnę Śnieżkę, Pippi, Świnkę Peppę, . Każda praca
była wyjątkowa. W dniu 15.11.2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.
Komisja konkursowa w skład której wchodziła Rada Pedagogiczna miała
niełatwe zadanie! Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach Komisja
zdecydowała się przyznać wszystkim autorom prac nagrody. Każdy otrzymał
dyplom wraz z upominkiem i podziękowaniami za uczestniczenie i wielkie
zaangażowanie w wykonanie prac.
Konkurs był okazją do rozbudzania wyobraźni i kreatywności, rozwijania
zainteresowań artystycznych, doskonalenia zdolności manualnych, wzmacniania
więzi rodzinnych jak również rozwijania zainteresowań czytelniczych.
Wszystkim rodzinom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za
udział.
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21 Listopad „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”
21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To wspaniała
okazja, aby swoją życzliwość pokazać najbliższym. W tym dniu, przedszkolaki
wspólnie z nauczycielem ustaliły co oznacza „być życzliwym” dla innych i
przypomniały sobie zwroty grzecznościowe takie jak: „poproszę”, „dziękuję”,
„przepraszam”. Ponadto, dzieci sprawiły ogromną radość napotkanym
przechodniom podczas spaceru – wręczyły im buźki uśmiechnięte i serduszka
oraz życzyły wiele radości, uśmiechu i życzliwości każdego dnia :)
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Święto Misia
25 listopada uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia,
podczas którego dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi
pluszakami. Tego dnia, prowadzone były różne zabawy m.in. taniec z misiem,
gimnastyka z misiem, zabawa pozwalająca doświadczyć pozytywnego kontaktu
z innym „Miś szuka przyjaciela” Ponadto, dzieci słuchały „Bajki o małym,
szmacianym misiu” J. Niedbały. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w
zabawach i z wielką radością opowiadały o swoich ukochanych przytulankach.
Dzień Pluszowego Misia dostarczył dzieciom wiele uśmiechu oraz radości :)
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Zgaduj zgadula – ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej.
Kiedy utraciła swe liście zielone,
zostały jej jeszcze korale czerwone (jarzębina)
Co jesienią z dębu spada?
Co ze smakiem dzik zajada? (żołędzie)
Mają berety czerwone i białe kropeczki,
Ne zbierają ich ludzie, nie jedzą wiewióreczki. (muchomory)
Źródło: A jak będzie słońce… A jak będzie deszcz… Wiersze, opowiadania, teatrzyki, przysłowia i zagadki dla
przedszkoli. Wypisy, . Dziurzyńska, H. Ratyńska, E. Stójowa, WSiP, Warszawa 1996)

Brązowe mają ubranka, dzieci lubią je zbierać
I z kolczastych łupinek paluszkami obierać. (kasztany)
Gdy ona, mleczna i gęsta się zjawi –
Nie każdy z łatwością do domu trafi. (mgła)
Na gałązkach cienkich kulki fioletowe –
By ten krzew zobaczyć z bliska: musisz nisko schylić głowę. (wrzos)
Świerkowe, sosnowe – a wszystkie sękate.
Można zrobić z nich zwierzątka albo ludziki pękate. (szyszki)
W twardych skorupkach przekąska zdrowa –
Wiewiórka na zimę do dziupli je chowa. (orzechy)
Warzywo spore, pomarańczowe –
W sam raz na racuszki i przetwory zdrowe. (dynia)
Do późnej jesieni w sadzie je napotkasz –
Będą z nich kompoty i pyszna szarlotka. (jabłka)

Zagadki autorstwa M. Brody - Bajak
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„Na wysokiej górze”
Na wysokiej górze, rosło drzewo duże
Nazywało się: apli papli biten blau!
Kto tego nie powtórzy, ten smacznie będzie spał!
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Grudzień to czas magii…
zapach żywicy i zielonych choinek,
zapach pierników i pomarańczy ponabijanych goździkami,
to wyprawy na sanki, lepienie bałwanka…
To czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
Życzymy wszystkim wesołych, pięknych Świąt.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy już niebawem
do lektury następnego numeru naszej gazetki :)

Gazetkę przedszkolną opracowała:
Sylwia Urbańska – nauczyciel gr. II
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