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Szanowni Rodzice,  
Drogie Przedszkolaki!

 
Prezentuję Wam kolejne wydanie 
gazetki przedszkolnej Echo  
w formie on-line. Znajdziecie  
w niej ciekawe artykuły, barwne 
zdjęcia opisujące wydarzenia  
z życia przedszkola w roku 
szkolnym 2021/2022.  
 
Zachęcam Rodziców  
młodszych przedszkolaków  
do przeczytania dzieciom 
artykułów zamieszczonych  
w gazetce, a sześciolatki  
do próby samodzielnego  
czytania i rozwiązywania  
zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej.

 
Dyrektor Przedszkola nr 71 

Dorota Babiak



Rozpoczęcie edukacji w przedszkolu 
to trudny moment w życiu dziecka. 
Dla wielu z nich to pierwszy kontakt 
z grupą rówieśników. Początki poby-
tu w przedszkolu to trudny moment  
i sprawdzian dla dzieci i ich rodziców, 
którzy niejednokrotnie motywowa- 
ni miłością utrudniają swoim postę-
powaniem spokojniejsze zaakcep-
towanie przez dziecko nowej w ich 
życiu trudnej sytuacji.

Aby złagodzić dyskomfort rozstania, 
zmniejszyć negatywne emocje dziecka 
odbyły się w sierpniu w naszym przed-
szkolu dni  adaptacji dla dzieci i ich ro-
dziców.

Dziecko poznało miejsce do które-
go będzie przychodziło i spędzało kilka 
godzin dziennie. Poznało Panie i inne 
dzieci z grupy. 

Bawiło się zabawkami w gronie ró-
wieśników i w towarzystwie ukochane-

go rodzica. Panie pokazały plac zabaw, 
zorganizowały zabawy integracyjne dla 
dzieci a dla rodziców odbyła się krótka 
pogadanka.   

Dobre rady 
dla rodziców:
• ciesz się z dzieckiem, że następnego 
dnia idzie do przedszkola;
• rano w domu nie wytwarzaj atmosfe-
ry nerwowości i pośpiechu;
 • w czasie drogi bądź pogodny, odprę-
żony, spokojny, ciesz się, że twój syn/
córka idzie do przedszkola i nie obiecuj 
mu za to nagrody;
• tłumacz dziecku, jeśli jest to koniczne, 
że idziesz do pracy, a ono w tym czasie 
spędzi czas z innymi dziećmi, których 
rodzice też pracują;
• wejdź z nim do szatni, pomóż się roze-
brać, zwróć uwagę gdzie pozostawiasz 
jego ubrania;

Adaptacja w przedszkolu 
- krok po kroku



 • pożegnanie powinno odbywać się  
z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń, 
bez zbędnego przedłużania samego mo-
mentu rozstania. Sam moment pożegna-
nia  powinien być  krótki: uśmiech, buziak  
i pa-pa;
• nawet jeżeli bardzo chcesz to nie 
wchodź do sali, oszczędzisz tym żalu  
i smutku pozostałym dzieciom;
• jeżeli widzisz, że rozstanie z mamą 
jest bardzo bolesne dla dziecka, niech 
do przedszkola przyprowadza go np. 
tata;
• na początku, jeśli masz taką możliwość 
skróć czas pobytu dziecka w przed-
szkolu, postaraj się zabierać go trochę 
wcześniej - np. po obiedzie i stopniowo 
wydłużaj pobyt dziecka w placówce,  
a po przyjściu po niego, witaj go uśmie-
chem;
• nie martw się, że dziecko w pierw-
szych dniach w przedszkolu nie chce 
się bawić, jest bierne i tylko obserwu-
je to, co dookoła niego dzieje. Stopnio- 
wo przyzwyczai się ono do nowej sy-
tuacji, pozna nowych kolegów i powoli 
zacznie włączać się do wspólnej zaba-
wy z rówieśnikami.

Bernarda Ochocka





Przedszkolaki z grupy 4 w cyklu za-
jęć edukacyjnych pt. „Poznajemy 
Kontynenty”. Celem projektu było 
rozwijanie kreatywności, postaw 
społecznych u dzieci oraz pokazanie 

odmienności kulturowej wśród ludzi 
na świecie. 

Przez osiem miesięcy dzieci poznawa-
ły poszczególne kontynenty, państwa, 

odkrywały społeczności i zwyczaje za-
mieszkujących je ludzi. Realizowały też 
powierzone zadania w formie wspólnej 
zabawy.

W październiku dzieci poznając Euro-
pę, tworzyły makaronowy obrazek oraz 
wcieliły się w rolę modeli podczas Pary-
skiego Dnia Mody. 

W listopadzie przedszkolaki pozna-
ły atrakcje gorącej Afryki. Oprócz zdo-
bywania wiedzy wykonały afrykańskie 

naszyjniki oraz wyszukiwały ukryte ele-
menty w piasku. 

W grudniu 6 latki obejrzały film edu-
kacyjny związany z życiem na Grenlan-
dii oraz wykonały przestrzenne igloo. 

W styczniu dzieci obejrzały prezenta-
cję multimedialną poświęconą najmłod-
szemu z 50 Stanów Zjednoczonych - Ha-
wajom - oraz brały udział w konkursie na 
najładniejszy kwiatowy naszyjnik. 

W lutym przedszkolaki wzięły aktyw-

Poznajemy kontynenty, 
odkrywamy świat



ny udział w Dniu Indiańskim. Wykonały 
taniec indiański z wykorzystaniem in-
strumentów oraz wzięły udział w zaba-
wie w podchody, podczas której rozwią-
zywały indiańskie zagadki.

W marcu dzieci wykonały plakat pro-
mujący Chiny oraz wspólnie tworzyły 
latawce z papieru.   

W kwietniu dzieci poznały Japonię 
– obejrzały film edukacyjny o tym pań-
stwie, wykonały gałązkę kwitnącej wiśni. 
Zapoznały się ze zwyczajami Hindusów 
z państwa Indie. Tworzyły przyprawo-
we drzewo. 

W maju dzieci stworzyły album pre-
zentujący zwierzęta żyjące w Australii. 
Dowiedziały się też wielu informacji na 
temat rdzennych mieszkańców Austra-
lii – Aborygenów oraz wykonały pracę 
plastyczną – ozdabiały bumerang me-
todą kropkowania.

Dzięki projektowi dzieci nabyły umie-
jętności lepszego zrozumienia otacza-
jącego ich świata, rozwijały umiejętno-
ści poznawcze. Miały możliwość poznać 
kulturę i zwyczaje innych  narodowości. 
Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły  
w zajęciach i zaproponowanych aktyw-
nościach.                                   Weronika Bilińska



1. Najbardziej ekologicznym 
środkiem transportu jest?
A) Samochód
B) Samolot
C) Rower

2. Co to jest recykling?
A) Ponowne wykorzystanie 
zużytych odpadów
B) Odklejanie etykiet z butelek
C) Gra planszowa

3. Do którego pojemnika 
wyrzucisz gazetę?
A) Zielonego
B) Żółtego 
C) Niebieskiego

4. Kto powinien dbać  
o środowisko?
A) Dzieci
B) Dorośli
C) Wszyscy

5. Czym jest smog?
A) Brudną mgłą
B) Toksycznym zanieczyszczeniem 
powietrza
C) Gazem unoszącym się  
w powietrzu

6. Zużyte baterie wyrzucisz do:
A) Wyrzucę do śmieci
B) Włożę do specjalnego  
pojemnika
C) Wyrzucę na trawę w parku

7. Do którego pojemnika 
wyrzucisz szklaną butelkę?
A) Zielonego
B) Brązowego
C) Żółtego

8. Przeterminowane  
leki należy:
A) Oddać do apteki
B) Wyrzucić  
do śmieci
C) Zużyć później

Paulina Marczak

Rozwiąż ekologiczny quiz! 

Prawidłowe 
odpowiedzi:
1C,2A,3C,4C,
5B,6B,7A,8A



W roku szkolnym 2021/22 dzieci z 
grupy V wzięły aktywny udział w Pro-
jekcie edukacyjnym „Pyszny sposób 
na nudę – czyli … przedszkolna książ-
ka kucharska”.

Przedszkolaki mia-
ły okazję poznać nie 
tylko pracę kucharza, 
różne przepisy, ale 
także utrwalić zasa-
dy zdrowego odży-
wiania oraz kultury i 
nawyków higienicz-
nych podczas spo-
żywania posiłków. 

Nie od dziś wiemy, 
że odżywianie jest 
istotne w prawidło-
wym rozwoju małe-
go człowieka. 

Projekt edukacyjny w którym wzię-
liśmy udział dał możliwość pokazania 

dzieciom zalet świadomego odżywia-
nia, nauczył dokonywania wyborów 
pomiędzy tym co zdrowe, a szkodliwe 
chodź smaczne.

Dzieci samodziel-
nie piekły m.in. pizzę, 
owsiane ciasteczka i 
własnoręcznie kleiły 
pierogi ruskie. Prak-
tyczne działanie i 
uczenie przez zaba-
wę daje zawsze naj-
większe efekty pra-
cy dydaktycznej. Na 
szczególną uwagę 
zasługują również 

Rodzice, którzy z 
ogromnym entuzja-
zmem wspierali na-
sze pomysły i przepi-
sy, tworząc farsz do 

pierogów oraz pulchne ciasto na pizze, 
dziękujemy!                           Paulina Marczak     

Pyszny sposób na nudę,
czyli przedszkolna książka kucharska





Od jesieni ub.r. dzieci z grupy IV bra-
ły udział w projekcie edukacyjnym 
„Otwarci na kulturę”, poświęconym 
teatrowi i sztuce teatralnej. 

Projekt, realizowany przez Samorzą-
dowe Centrum Doskonalenia Nauczy-

cieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim 
– Operą Narodową i firmą iSpot miał 
za zadanie przygotowanie uczniów 
i wychowanków Warszawy do świa-
domego i aktywnego uczestnictwa w 
kulturze. 

Przedszkolaki brały udział w szeregu 

zajęć i warsztatów edukacyjnych po-
święconych teatrowi. Poznawały świat 
teatru i terminy z nim związane. 

Dowiedziały się jak powstaje sztuka 
teatralna, jak tworzy się kostiumy i re-
kwizyty, czy też jak należy zachowy-
wać się podczas spektaklu. Wreszcie, 

same miały możliwość zadebiutować 
w roli aktorów, scenografów  i anima-
torów teatralnych.

Młodzi artyści wzięli również udział 
w konkursie „Do stołu podano – Teatr 
na widelcu”, w ramach którego sami 
przygotowali i wystawili przedstawie-

Kulturalna Zerówka na Śląskiej



nie teatralne pt. „Królewna Śmieszka i 
ekoludki”. Sztuka ta przybliża najmłod-
szym temat ekologii, zaś większość in-
scenizacji i rekwizytów powstała przy 
wykorzystaniu materiałów uzyskanych 
z recyklingu. 

Występ udał się znakomicie.  Pozo-
staje mieć nadzieję, że teatralne zain-
teresowania dzieci mogą przerodzić się 

w prawdziwą pasję i pomysł na przy-
szłą pracę.

Nasze Przedszkole zajęło drugie miej-
sce w konkursie, a artykuł podsumowu-
jący projekt ukazał się na łamach Sto-
warzyszenia Sąsiedzkie Włochy.
Wlochy.org.pl/wiadomosci/kultural-
na-zerowka-slaskiej/

Weronika Bilińska





Pyszne  
pierniczki  
dla seniorów

W naszym ukochanym przedszkolu, 
My – maluszki, zadbaliśmy o star-
szych ludzi mieszkających w naszej 
dzielnicy. Podczas wspólnych zajęć  
kulinarnych uczyliśmy się gotować  
i  przygotowaliśmy pyszne pierniczki.

Zagniatając ciasto dotykaliśmy, wą-
chaliśmy i smakowaliśmy wszystkie 
produkty. 

Nam najbardziej podobał się zapach 
przyprawy do piernika. Z zachwytem 
oglądaliśmy jajko wybite na talerz. Wy-
obraźcie sobie, że z białka i żółtka po-
wstaje pisklę...! My oczywiście do ciasta 
dodaliśmy tylko żółtko - białko może po-
służyć np. jako składnik pysznych bez.

 Naszym udziałem w produkcji było 
odmierzanie, wsypywanie, wlewanie  
i zagniatanie składników pierniczków. Z 
tego powstało ciasto, które wałkowali-

śmy prawdziwym wałkiem a następnie 
wyciskaliśmy poszczególne ciasteczka 
foremkami. 

Zdarzało się nam także modelować 
palcami oryginalne kształty przyszłych 
wypieków.

Po upieczeniu w kuchennym piekarni-
ku część pierników zabraliśmy do domu. 
Pozostałe - te najpiękniejsze pierniczki 
- zostały zapakowane w ozdobne folie. 

Jako upominki od nas zostały poda-
rowane dla najbardziej potrzebujących 

seniorów z OPS Włochy. W ten sposób 
dzielimy się miłą i rodzinną atmosferą, 
jaka panuje w naszej grupie i mieliśmy 
okazję przekonać się, ile przyjemności 
daje wspólne gotowanie.

Bernarda Ochocka



Czerwcowy tydzień był emocjonu-
jącym czasem zarówno dla naszych 
przedszkolaków, jak i nauczycieli 
oraz ich bliskich. Każda z grup przed-
szkolnych zaprezentowała wspania-
łe przedstawienie, które podsumo-
wało ten wyjątkowy rok. 

Z zachwytem mogliśmy podziwiać efek-
ty współpracy dzieci, nauczycieli oraz 
rodziców, którzy przygotowali piękne 
stroje dla swoich pociech.

Grupa V zaprezentowała przedsta-
wienie pod tytułem  „Jak to tatuś poznał 
mamusię”.

Ogrom śmiechu, wzruszeń oraz dumy 
towarzyszył nam przez całą insceni-
zację. Dzieci zaprezentowały nie tylko 
przepiękną grę aktorską, ale również 

taniec, który poruszył serca całej wi-
downi.

 Po usłyszeniu gromkich braw oraz 
wręczeniu podziękowań rodzicom, 
którzy aktywnie uczestniczyli w życiu 
przedszkola, w naszym ogrodzie odbył 
się Rodzinny Piknik z pysznym tortem, 
który był miłym zwieńczeniem tego wy-
jątkowego dnia.

Paulina Marczak

Uroczyste 
zakończenie 
roku szkolnego 
w przedszkolu





Eksperymenty dla dzieci w przed-
szkolu czy też w domu to zawsze 
świetny pomysł na wspólną zabawę. 
Jest wiele zadań, które dzieci mogą 
przeprowadzać, wykonując wszyst-
kie czynności samodzielnie i obser-
wując zachodzące reakcje.

Dzięki tak atrakcyjnej formie za-
jęć, poprzez doświadczanie wszelkimi 
zmysłami dzieci świadomie i aktywnie 
uczestniczą w procesie uczenia się, po-
przez innowację i kreatywność.

Oto kilka pomysłów na domowe eks-
perymenty, które wykonacie w kilka 

chwil. Dobra wiadomość jest taka, że 
są stosunkowo niebrudzące, więc nie 
będziecie mieć dużo sprzątania! Za to 
świetna zabawa gwarantowana!

1. Barwna mozaika
Wystarczą: talerz, mleko, barwniki do 

żywności, odrobina płynu do naczyń i 
patyczek kosmetyczny. Nalewamy mle-
ko na talerzyk. 

Robimy w nim plamki z dowolnych 
kolorów barwnika. Patyczek zwilżamy 
w płynie do naczyń, wkładamy do mle-
ka i gotowe!

Przedszkolne eksperymenty



2. Dmuchanie balonu
Do tego eksperymentu potrzebne będą: 
balony, butelki, ocet winny i soda oczysz-
czona. 

Wsypujemy odrobinę sody do baloni-
ka (za pomocą lejka lub uciętej butelki). 
Do pustych butelek wlewamy ocet win-
ny i odrobinę barwnika.
Nakładamy balon na butelkę i obser-
wujemy, jak sam się napełnia.

3. Sensoryczne gniotki
Potrzebne będą: butelka, woda, bez-
barwny klej w płynie, balon i brokat lub 
inne świecidełka. 

Butelkę wypełniamy wodą do połowy. 
Dodajemy trochę kleju w płynie i mie-
szamy. Następnie wsypujemy brokat. 
Na butelkę ostrożnie zakładamy balon i 
przelewamy ciecz. Wiążemy i nasze mi-
goczące gniotki są gotowe!

4. Kolorowa sól
Zabawa może być wstępem do stwo-
rzenia kolorowej dekoracji lub celem 
samym w sobie. Wystarczą: talerzyk, 
sól kuchenna i kolorowe kawałki kredy. 
Dziecko rączkami wałkuje kredę po soli, 
która dzięki temu przybiera kolor kredy. 
To doskonałe ćwiczenie na małą moto-
rykę. Udanej zabawy!

Paulina Marczak



Nasze Przedszkole wzięło udział  
w szlachetnej akcji dzielnicy Włochy 
– Włochowska WielkaMoc. Tego-
roczna impreza odbyła się pod ha-
słem „Solidarni z Ukrainą”.

Wydarzenie  było doskonałą okazją, 
by poznać naszych sąsiadów, włączyć 
się do wspólnego świętowania i inte-
gracji, podzielić się dobrem. 

Wspólnie zbieraliśmy produkty żyw-

nościowe dla osób potrzebujących z na-
szej dzielnicy oraz wykonywaliśmy ozdo-
by wielkanocne. Przedszkolaki z grupy 3  
i 4 aktywnie włączyły się w wykonywa-
nie ozdób świątecznych. 

Zebrana żywność i wykonane przez 
dzieci prace plastyczne zostały prze-
kazane do Urzędu Dzielnicy Włochy.  
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za 
przekazanie produktów żywnościo-
wych dla osób potrzebujących.

Weronika Bilińska

Włochowska Wielka Moc 
- akcja charytatywna w przedszkolu





W tym roku nasze konkursy plastycz-
ne cieszyły się wyjątkowym zainte-
resowaniem. 

Dzieci z zaangażowaniem tworzyły 
prace do następujących konkursowych 
tematów: Jesienny Stworek (16 prac), 
Pocztówka z Polski (6 prac), Kwiatowy 

naszyjnik (4 prace) oraz Miś - bohater 
literacki (18 prac!). 

Aktywność plastyczna i udział w kon-
kursach łączą ze sobą dobrą zabawę, 
naukę i pracę. To wpływa na rozwój 
dziecka, pomaga też wyrażać swo-
je emocje i umożliwia lepsze poznanie 
otaczającego świata. 

Przedszkolaki, bawiąc się, rozwija-
ły swoją kreatywność, poczucie piękna 
oraz małą motorykę. Wszyscy uczest-
nicy konkursów otrzymywali drobne 
upominki. 

Powyżej prezentujemy wybrane zdję-
cia z konkursów grupy.

Weronika Bilińska

Konkursy plastyczne w grupie 4



Bezpieczny przedszkolak
na wakacjach 

Pij dużo wody
Chroń głowę przed słońcem

Używaj kremów z filtrem
Pływaj tylko w miejscach dozwolonych pod opieką osoby dorosłej

W górach spaceruj tylko po wyznaczonych trasach
Gdy jedziesz autem zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa

Podczas wycieczek rowerowych załóż kask na głowę

Zapamiętaj numery alarmowe:

112 – europejski numer alarmowy
997 – Policja

998 Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe

Baw się dobrze 
i bezpiecznie, udanych wakacji!


