
 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka przedszkolna  

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Poborszowie 
 

 

 

NOWINKI 
PRZEDSZKOLNE 



WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA: 

 Wyjazd na spektakl „Co w trawie piszczy” 

 
 

 Obchody Dnia Niepodległości  - 11 listopada 

W tym roku obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Dnia 9 listopada w naszej szkole odbył się apel z tej 

okazji, odbyło się wspólne odśpiewanie Hymnu Polski o godzinie 11.11 

oraz liczne występy, zarówno dzieci szkolnych, jak również naszych 

przedszkolaków. Przedszkolaki z Poborszowa w sposób specjalny 

przygotowywali się do tego wspaniałego święta. W ich repertuarze 

znalazła się piosenka: „My jesteśmy Polakami”, która została 

zaśpiewana przez wszystkie dzieci, zostało zarecytowanych kilka 

wierszy oraz zatańczono taniec „Krakowiak”. 

 

 

 

 



 PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

Dnia 14 listopada wzięliśmy udział w Przeglądzie Piosenki 

Patriotycznej w GOKu w Reńskiej Wsi. Ośmioro przedszkolaków 

zatańczyło taniec „Krakowiak”.  

 

 

NA JAKIE TEMATY ROZMAWIALIŚMY? 

1. Jesienią w parku i w lesie - wprowadzenie litery I, i jak IGŁA 
2. Zabawy na jesienne wieczory – wprowadzenie litery e, E jak 

EKRAN 
3. Listopadowe wspomnienia – wprowadzenie litery m, M jak MAPA; 

wprowadzenie cyfry i liczby 3 
4. Jesienna pogoda – wprowadzenie litery t, T jak TERMOMETR 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej akcji  

„Spotkanie z książką”.  
Akcja polega na przeczytaniu przedszkolakom wybranej przez 

siebie bajki. 

 

 
 
 
 

UWAGA KONKURS!! 
 

Ogłaszamy konkurs na pracę plastyczną pt.  

„Moja ulubiona postać z bajek”. 
Jest to praca plastyczna, techniką dowolną dla dzieci i rodziców. Prace 

oddajemy do 30.11.2018 r. 



CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO W 
NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

 

 

Dnia 28.11.2018 r. odbędzie się pasowanie na przedszkolaka.  
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców! 

 

 

23 listopada 2018 r. w naszym przedszkolu obchodzimy 
Święto Pluszowego Misia. 

W tym dniu dzieci przychodzą do przedszkola  
z swoim ulubionym misiem. 

 
Dnia 29. 11. 2018 r. odbędą się „Andrzejki”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIA MOTORYKI MAŁEJ PRZEZ ZABAWĘ – 

JAK  I PO CO? 

Ćwiczenia małej motoryki są niezbędne dla prawidłowej mowy 
dziecka – stymulują ją  i wspierają terapię, szczególnie przy 
opóźnionym rozwoju mowy. Niemówiący maluszek nie radzi sobie z 
trzymaniem łyżki, starszak z opóźnionym rozwojem mowy często z 
trudem mierzy się z wycinaniem, kreśleniem znaków literopodobnych, 
tworzeniem wydzieranek. 

 ćwiczenia małej motoryki to niezbędny krok dla rozwoju czynności 

samoobsługowych, 

 ćwiczenia małej motoryki to pierwszy stopień przyszłej nauki pisania. 

ĆWICZENIA MAŁEJ MOTORYKI – PROSTE ZABAWY: 

To powinny potrafić już 2,5 – 3latki: 
 puzzle typu in-out – takie z chwytakiem lub wypustką na paluszka.  
 zabawy paluszkowe; 
 klocki manipulacyjne – te, którymi trzeba trochę pomanewrować nim 

trafią na swoje miejsce, 
 układanie budowli z klocków, 
 zabawy masami sensorycznymi, 
 nawlekanie koralików na druciki. 

To dobre ćwiczenia dla 3,5-5 latków: 
 nawlekanie koralików – kolorowe sznurki i koraliki sprawią, że ta 

zabawa będzie bardzo atrakcyjna dla dziecka. Można próbować też 
nakładać je z zawiązanymi oczami – to wyzwanie! 

 mozaiki – na rynku jest ich całe mnóstwo! Drewniane, plastikowe, 
sześcienne, z drobnymi koralikami, z koralikami do wciskania w 

wypustki. Każda z nich nieco różni się poziomem – warto wypróbować 
kilka, 

 wycinanie prostych wzorów, rysowanych linii i fal: 
 

 

 



 
 

Warto ćwiczyć już wcześniej, ale najwięcej radości z poniższych ćwiczeń 
będą miały 5-6 latki: 
 kolorowanki, wydzieranki, wycinanki, wyklejanki; 
 kreślenie wzorów, szlaczków; 
 kalkowanie; 
 tworzenie prac według wzoru z nietypowych mas plastycznych, 
 malowanie farbami na różnych fakturach, 
 nawlekanie drobnych koralików, 
 szycie, wyszywanie, 
 wiązanie butów, 
 tworzenie biżuterii, 
 gra na instrumentach, 
 lepienie z plasteliny i ciastoliny. 

Urodzinki! 

 

Ostatnio swoje święto obchodzili: 

Julia W., Olaf, Pascal. 

 

Wszystkim solenizantom dużo zdrowia i 
słodyczy panie z przedszkola życzą. 
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