
Szanowni Rodzice,  
Drogie Przedszkolaki!

 
Prezentuję Wam gazetkę 
przedszkolną Echo w formie  
on-line. Znajdziecie w niej 
ciekawe artykuły napisane 
przez Wasze Panie, ilustrowane 
barwnymi zdjęciami, opisujące 
wydarzenia z życia przedszkola 
w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2020/2021.  
Gazetkę można wydrukować  
i rozwiązać zadania  
do wykonania w domu. 
Zachęcam wszystkich  
do czytania. Czekamy na 
propozycje artykułów autorstwa 
rodziców przedszkolaków.  
Zamieścimy je w kolejnym 
numerze gazetki.

Miłej lektury.
Dorota Babiak

dyrektor Przedszkola nr 71
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Z kodowaniem 
za pan brat 
w grupie V  

Zajęcia z kodowania w przedszko-
lu, bez użycia komputerów, w przy-
jazny sposób wprowadzają dzieci  
w świat, który uczy logicznego my-
ślenia, obserwacji i dedukcji. 

Tego typu aktywności pozwalają 
uzyskać dzieciom umiejętności, któ-
re w przyszłości pomogą im w nauce 
podstaw programowania.

Nauka kodowania, prowadzona  
jest w formie wspólnych zabaw. Przed-
szkolaki rozwiązują proste szyfry zna-
ne tylko nadawcy i odbiorcy, uczą się 
odczytywać zakodowane polecenia  
i wykonywać instrukcje według odpo-
wiedniej kolejności. Często też same 
stają się elementem prostego „pro-
gramu” komputerowego, samodziel-
nie podejmując decyzje określające 
wynik zabawy. 



Podczas cyklicznych zajęć w naszej 
grupie, przedszkolaki kolorowały ilu-
stracje według określonych kodów, 
uzupełniały tabele zgodnie z poda-
nymi instrukcjami, czy kodowały i de-
kodowały obrazki przy pomocy figur 
geometrycznych.

Brały udział w prostych ćwiczeniach 

ruchowych, np. wyznaczaniu drogi do 
podanych obiektów.

Na kolejnych stronach naszej gazet-
ki znajduje się kilka przykładowych za-
dań z kodowania, m.in. wyznaczanie 
drogi i kolorowanie według kodów. 
Zachęcam do ich wspólnego rozwią-
zania. Weronika Bilińska



Jasnoniebieski: C8, C9, H8, H9, E5, E6, F5, F6

Zielony: A10, J10

Czerwony: A5, B4, B5, C3, C4, D2, D3, E1, E2, F1, 
F2, G2, G3, H3, H4, I4, I5, J5

Granatowy: A3, A4, A6, A7, A8, A9, B3, C2, D1, 
G1, H1, H2, I1, J1, J2, J3 ,J4, J6, J7, J8, J9

Żółty: B6, B7, B8, B9, B10, C5, C6, C7, C10, D4, 
D5, D6, D7, D8, D9, D10, E3, E4, E7, F3, F4, F7, 
G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, H5, H6, H7, H10, I2, 
I3, I6, I7, I8, I9, I10

Brązowy: E8, E9, E10, F8, F9, F10

Kolorowanie według kodu. 
Korzystając z instrukcji podanej poniżej, spróbuj 
odszyfrować ukryty obrazek. Obok kolorów podane 
są numery kwadratów, które należy pokolorować.  



Innowacje 
pedagogiczne 
w naszym 
przedszkolu

W bieżącym roku szkolnym  2020/21 
nauczyciele wszystkich pięciu od-
działów naszego przedszkola reali-
zują dwie innowacje pedagogiczne: 
W poszukiwaniu wartości  i Zmierz 
uczucia, będące realizacją kierun-
ków wyznaczonych przez politykę 
oświatową państwa.

Pierwsza z nich, W poszukiwaniu 
wartości, ma za zadanie zbudować  
u dzieci system wartości oparty na 
szacunku, empatii i tolerancji. Rozwi-
jać kompetencje, takie jak logiczne 
myślenie, zadaniowe podejście do 
rozwiązywania problemów. Doskona-
li  umiejętności pracy zespołowej po-
przez zabawę, doświadczanie i eks-
perymentowanie.

Druga z innowacji, Zmierz uczu-
cia, została oparta na książce Uczu-
ciometr Inspektora Krokodyla Susan-
ny Isern. Wprowadza  dzieci w świat 
ludzkich uczuć i emocji, tworzy okazje  
do  rozpoznawania, nazywania i  radze-
nia sobie z ich przeżywaniem w spo-
łecznie akceptowany sposób. Rozwija 
umiejętność nawiązywania i podtrzy-

mywania pozytywnych relacji z otocze-
niem.

Dzieci z dużym zaangażowaniem 
uczestniczą w proponowanych im  
w ramach innowacji działaniach. Moż-
na mieć nadzieję, że  dzięki takiej po-
stawie uda się z powodzeniem osią-
gnąć zamierzone cele edukacyjne  
i wychowawcze.             

Małgorzata Powałek



Czas na krzyżówkę. Hasłami są nazwy
zwierząt widocznych na ilustracji. 
Spróbuj znaleźć dla nich miejsce 
w krzyżówce. Poproś o pomoc kogoś 
dorosłego przy wpisywaniu.

Powyższe obrazki wyglądają identycznie, 
jednak różnią się dziesięcioma szczegółami. 
Spróbuj je znaleźć.



Popularne „planszówki” stanowią 
ważny element rozwoju zdolności 
dziecka. Stanowią nie tylko znakomi-
tą zabawę i źródło emocji - rozwijają 
decyzyjność dziecka, spostrzegaw-
czość i zdolności matematyczne.

Przedszkolaki, podczas zabaw w gru-
pie, szczególnie podczas niesprzyjają-

cej zimowej i wiosennej aury, często 
sięgają właśnie po tę formę zabawy.  

Niekiedy wymaga ona niewielkiej 
pomocy dorosłego, czy wytłumacze-
nia reguł gry. Posiadamy jednak od-
powiednio dobrane tytuły, które są 
lubiane i dobrze znane przez dzieci. 
Dzięki temu często samodzielnie po-
trafią zaaranżować wspólną zabawę. 

Trudno wymienić wszystkie zalety 
takiego sposobu spędzania czasu. Od 
rozwoju motoryki dziecka, koncentra-
cji, wspomnianej już jego spostrzeaw-
czości, po umiejętność panowania nad 
emocjami - zarówno tymi pozytywny-
mi jak i negatywnymi.

Przygodę z grami planszowymi war-
to rozpocząć w jak najmłodszym wie-

ku, zaczynając od prostych tytułów, 
nastawionych na element kooperacji  
i wzajemnej współpracy.    

Starajmy się pamiętać o tym rów-
nież w domu. Wspólny wieczór gier 
planszowych, dostarczy dzieciom wie-
le pozytywnych emocji, jak i pozytyw-
nie wpłynie na ich rozwój.  

Weronika Bilińska

Gry planszowe. Nauka poprzez zabawę



Adaptacja 
przedszkolaków

Czas adaptacji to niezwykle trudne 
chwile dla dzieci, rodziców, jak i dla 
kadry przedszkola. Wszyscy wspól-
nie musimy się zmierzyć z wieloma 
trudnościami i wyzwaniami. 

W okresie adaptacji bardzo ważna 
jest współpraca rodziców z persone-
lem placówki. Przedszkole jest miej-
scem przyjaznym dla dziecka, ale rów-
nież pełne wyzwań i trudności. Dziecko 
wchodząc do nowej grupy społecznej 
musi przezwyciężyć swoje lęki oraz 
zrozumieć, że dzielimy się zabawkami, 
czekamy cierpliwie na swoją kolej do 
łazienki oraz przestrzegać zasad pa-
nujących w grupie. 

Najważniejszym, jak i najtrudniej-
szym krokiem dla dziecka jest odse-
parowanie się od rodziców. Lęk se-
paracyjny jest naturalnym zjawiskiem 
rozwojowym u dziecka, aczkolwiek 
przejawia się różnie, zależy od wcze-

śniejszego doświadczenia separacyj-
nego dziecka. Aby okres adaptacji 
dziecka w przedszkolu był udany nale-
ży pamiętać, ze rodzice również biorą 
w tym udział. 

Rodzic musi dawać wsparcie dziec-
ku, i być przekonany, że podjął wła-
ściwą decyzję o posłaniu dziecka do 
przedszkola. Bardzo ważne jest by nie 

przedłużać rozstania w przedszkolu ze 
względu na to, że dziecku wtedy jest 
ciężej się rozstać. 

Personel przedszkola zawsze dba  
o samopoczucie swoich podopiecz-
nych, żeby zintegrować grupę nauczy-
ciel stara się wprowadzać grupowe 
zajęcia, zabawy, bądź pozwala dzie-
ciom na swobodę i zabawę w kącikach 
swoich zainteresowań. 

Weronika Sałata



Sprawdź, z której z poniższych ścieżek powinien 
skorzystać dinozaur, odnaleźć drogę do swojego jaja.  
Każdy ruch odpowiada jednemu kwadratowi.
Start jest na polu z dinozaurem, meta na polu z jajkiem.



Baw się  
z nami  
w gotowanie

„Kuchcikowanie – zabawa w go-
towanie” to program realizowany  
w V grupie. W trakcie spotkań dzie-
ci czynnie uczestniczą we wspólnym 
przygotowywaniu potraw.  

Przedszkolaki nie tylko obserwują, ale 
też dotykają wąchają i smakują pro-
dukty wykorzystywane w zajęciach. 
Ich udziałem jest wsypywanie, wle-
wanie czy mieszanie składników, kro-
jenie nożykami jednorazowymi, wyci-
skanie foremkami ciasteczek, a także 
modelowanie palcami oryginalnych 
kształtów, czy też samodzielne deko-
rowanie dań.

Odmierzanie i przesypywanie skład-
ników potraw wprowadza elementy 
matematyki a obserwacja zachodzą-
cych procesów, np. wzrostu drożdży - 
elementy biologii. 



Dlatego też w I semestrze robiliśmy 
ciasto drożdżowe. Ponadto kroiliśmy 
owoce do sałatek, piekliśmy ciastecz-
ka i świąteczne pierniczki.

Zachęcamy rodziców i dzieci do 
wspólnego gotowania w domu. 

Bernarda Ochocka

Poniżej pozostawiam sprawdzony 
przepis na kruche ciasteczka:

Składniki:
250 g mąki, 4 łyżki cukru, 125 g mięk-
kiej margaryny, 1 jajo, 3 łyżki śmieta-
ny, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
cukier waniliowy.

Wykonanie:
Do mąki dodać cukier, jajo, proszek 
do pieczenia, śmietanę oraz marga-
rynę. Całość zagnieść.

Rozwałkować ciasto na placek gru-
bości 1 cm. Foremkami wycinać cia-
steczka. Wyłożyć je na natłuszczoną 
i wysypaną mąką blachę. Wstawić 
do nagrzanego piekarnika i piec ok. 
25 minut w temperaturze 180 stop-
ni. Udekorować wedug uznania. 

Smacznego!



Przypatrz się poniższym obrazkom i policz znajdujące się na nich elementy. 
Obok każdego z nich podano kilka rozwiązań, tylko jedno z nich jest poprawne. 
Czy potrafisz je znaleźć?

Policz ilość kropek na kapeluszach
muchomorów powyżej. 
Spróbuj połączyć je 
z odpowiadającymi im cyframi



W naszym przedszkolu, w każdej  
z grup, prowadzone są systema- 
tycznie grupowe zabawy logoryt-
miczne. 

Celem zajęć jest korygowanie wad 

mowy i zaburzeń słuchu przy jedno- 
czesnym uwrażliwianiu przedszko-
lakówna cechy wspólne dla muzyki  
i mowy, takie jak: rytm, melodia, tem-
po, dynamika i barwa dźwięku. Ćwi-
czenia przedstawiane na zajęciach 

Wspieranie rozwoju dziecka. 
Logorytmika



wspierają rozwój mowy dziecka, 
kształtują uwagę słuchowa, zachęca-
ją do mówienia i śpiewania, motywu-
ją do wykonywania ćwiczeń artykula-
cyjnych będących podstawą korekcji 
wad wymowy, uczą pracy w grupie  
i współdziałania. 

Dzięki zabawom na zajęciach logo-
rytmicznych dziecko sprawniej wyko-
nuje ćwiczenia logopedyczne, chęt-
niej powtarza trudne artykulacyjnie 
głoski i szybciej nabiera umiejętności 
poprawnej wymowy.

Logopeda 

mgr Oksana Goźlińska

Drodzy Rodzice! 
Zachęcamy do odwiedzania Kąci-

ka logopedycznego na naszej przed-
szkolnej stronie, gdzie znajdziecie po-
rady oraz propozycje ćwiczeń i zabaw 
usprawniających i wspomagających 
wymowę, jak również inne ciekawostki 
z dziedziny logopedii oraz fotorelacje  
z grupowych zajęć logorytmicznych. 
Poniżej link do strony:

 
p71.waw.pl/kacik-logopedyczny



Czerwony: E2

Brązowy: A8, B8, B9, C8, C10, D2, D7, D8, D9, D10,  
E8, E9, E10, F8, F10, G8, G9, G10, H2, H7, H8, H9, 
I8

Żółty: A1, A2, B1, B2

Granatowy: A9, A10, B10, H10, I9, I10, J9, J10

Jasnoniebieski: A3, A4, A5, A6, A7, B3, B4, B5, B6, 
B7, C1, C2, C7, D1, E1, E7, F1, F2, F3, F4, F5, F6, 
F7, G1, G2, G7, H1, I1, I2, I7, J1, J2, J3, J4, J5, J6, 
J7, J8

Czarny: C9, F9 

Kolorowanie według kodu. 
Korzystając z instrukcji podanej poniżej, spróbuj 
odszyfrować ukryty obrazek. Obok kolorów podane 
są numery kwadratów, które należy pokolorować.  



Kreatywność jest bardzo ważnym 
składnikiem codziennego życia. Gru-
pa IV codziennie pobudza swoją 
kreatywność poprzez zabawę, zaję-
cia plastyczne, muzyczne czy dydak-
tyczne. 

Systematycznie kształtujemy umie-
jętności twórczego myślenia i działa-
nia, którego przejawem jest innowa-
cyjność i nieszablonowość działań. 
Podczas zajęć kreatywnych akceptu-
jemy wszystkich, nie oceniamy. Uczy-

my się tolerancji, współdziałania, a nie 
rywalizacji. 

Jak wspierać kreatywność u dzieci?
1. Swoboda - to podstawa - nie na-
rzucaj swoich pomysłów, daj dziecku 

wyrazić swoją koncepcję od początku 
do końca w preferowany sposób.

2. Zorganizuj przestrzeń - do twórcze-
go działania dziecko potrzebuje swo-
jego miejsca i kreatywnych materia-

Wspieramy kreatywność w grupie IV



łów, jak przybory plastyczne, klocki, 
gry i zabawki.

3. Bardziej doceń proces niż rezultat - 
proces twórczy wiąże się z poszukiwa-
niem kreatywnych rozwiązać.

4. Przerwy są wskazane - robienie cze-
goś innego pozwala dostrzegać inspi-
rację oraz inne rozwiązania, a chwilo-
wa dekoncentracja przyczynia się do 
wyłapania trafionych myśli.

5. Bądź inspiracją - wymyśl opowia-
danie na dobranoc, zrób nowe danie 
w kuchni, znajdź ciekawy sposób na 
sprzątanie, dla Twojego dziecka jesteś 
autorytetem.

6. Unikaj tych sformułowań - to jest 
dobrze/ źle, pokażę Ci, jak to robić.

7. Pozwól na nudę - nic nie robienie 
pobudza mózg do samodzielnego 
poszukiwania jakiejś aktywności, wy-
korzystując wyobraźnię. Nie musisz 
zapewniać swojemu dziecku ciągłej 
rozrywki.

Paulina Grzyśka



Przedszkolaki z grupy V, w okresie 
od października do listopada ub.r. 
brały udział w warsztatach online  
dotyczących emocji. 

Łącznie odbyło się 10 spotkań, pod-

czas których wykorzystywaliśmy tabli-
cę multimedialną i komunikator Zoom. 
Spotkania poprowadziła doświadczo-
na psycholog Maria Maruszczyk. 

Dzieci poznały techniki radzenia so-
bie ze złością. Wzięły udział w inte-

raktywnym quizie poświęconym uczu-
ciom. Poznały techniki rozluźniające 
i umożliwiające kontrolę emocji. Do-
wiedziały się jakie reakcje zachodzą  
w organizmie, gdy są zdenerwowane. 

Przedszkolaki trenowały też prawidło-

wy oddech, pomocny przy uspokojeniu 
się i odzyskaniu kontroli. Dzięki warszta-
tom są bardziej świadome swoich emo-
cji i potrafią lepiej sobie z nimi radzić  
w stresujących dla nich sytuacjach.  

Weronika Bilińska

Warsztaty online o emocjach w grupie V



Mechanik zgubił koła od samochodu. Pomóż mu je
odnaleźć i wrócić do auta. Którą ścieżkę powinien  
wybrać? Każdy ruch odpowiada jednemu kwadratowi. 
Start jest na polu z mechanikiem, meta na polu z autem.



Charytatywna 
kartka 
świąteczna

Pod koniec grudnia ub. roku dzieci  
z naszego przedszkola brały udział 
w akcji „Kartka świąteczna dla se-
niora”. 

Przedszkolaki zarówno w domach, jak 
i na zajęciach plastycznych w grupach, 
tworzyły wspaniałe i pomysłowe karty 
świąteczne. Zostały one przekazane 
seniorom z Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Potrzebnej. 

Grupa V pod kierunkiem pani Beni 
przygotowała słodki poczęstunek dla 
seniorów w postaci własnoręcznie wy-
piekanych pierniczków. 

Dzieci z zaangażowaniem ozdabiały  
i lukrowały słodkie wypieki. Gratuluje-
my stworzenia świątecznych kart, któ-
re wraz pierniczkami były miłym upo-
minkiem dla seniorów.         

Weronika Bilińska



Małe potworniaki pogubiły swoje 
cienie. Pomożesz im je odnaleźć?
Spróbuj połączyć je ze swoimi  
cieniami, tak jak na przykładzie obok.


