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TAK MIN¥£ NAM WRZESIEÑ

Przerwany Marsz

Pierwszy miesi¹c roku szkolnego 2019/2020 min¹³ bardzo pracowicie. W pierwszych 

tygodniach dzieci poznawa³y nowe otoczenie, swoje panie oraz kole¿anki i kolegów. Nie 

oby³o siê równie¿ bez ³ez dzieci w grupach m³odszych, które pierwszy raz przekroczy³y 

progi przedszkola i prze¿ywa³y pierwsze rozstanie  z mam¹. Dzieci w ka¿dej grupie 

wiekowej zapozna³y siê z kodeksem przedszkolaka. Pozna³y podstawowe zasady 

obowi¹zuj¹ce w przedszkolu oraz zadeklarowa³y przestrzeganie ich.

2 wrzeœnia

pt.: „Przerwany Marsz”. W tym dniu, do przedszkola przyszli rodzice, dziadkowie, 

pradziadkowie. Odwiedzi³ nas równie¿ Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek 

Profaska oraz Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wies³aw Janiszewski. 

Akcja polega³a na symbolicznym dokoñczeniu, przerwanego przez wybuch II wojny 

œwiatowej, marszu do szko³y ówczesnej m³odzie¿y. Punktem kulminacyjnym inicjatywy 

podjêtej w naszym przedszkolu by³o wspólne odœpiewanie Mazurka D¹browskiego. W ten 

sposób stworzyliœmy mo¿liwoœæ miêdzypokoleniowego dialogu, który bêdzie cennym 

doœwiadczeniem dla dzieci i dla nas.

Opracowa³a mgr Martyna Szymura

 w wyj¹tkowy sposób uczciliœmy nowy rok szkolny. Uczestniczyliœmy w akcji 
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Bezpieczny przedszkolak!
17 wrzeœnia naszych przedszkolaków odwiedzi³a mama Dawidka i 

Bartusia,  która  jest policjantk¹ i pracuje w Komendzie Powiatowej 

Policji w Rybniku. Tematem spotkania by³o „Bezpieczeñstwo dzieci 

w przedszkolu, w domu, na drodze”. Pani policjantka przybli¿y³a 

dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania siê po 

drogach, przypomnia³a numery alarmowe oraz zasady zachowania 

siê podczas spotkania z nieznajomym. Przedszkolaki dowiedzia³y 

siê, jak bezpiecznie podró¿owaæ, jak wa¿ne jest zapinanie pasów 

bezpieczeñstwa podczas jazdy samochodem. Przypomina³a 

równie¿ o koniecznoœci noszenia ubrañ i obuwia posiadaj¹cego 

elementy odblaskowe. Jak zwykle du¿ym zainteresowaniem 

cieszy³a siê prezentacja wyposa¿enia policyjnego, niezbêdnego podczas wykonywania pracy 

policjanta. Podczas tego spotkania dzieci mog³y bli¿ej poznaæ pracê policjanta. Na zakoñczenie 

przedszkolaki utrwali³y zdobyte informacje poprzez rozwi¹zywanie quizu. Dziêkujemy za ciekawe 

spotkanie.

Dnia 26 wrzeœnia dzieci z grupy „Misie”, 

„Biedronki”, „Stokrotki” i „Kaczuszki” odwiedzi³y 

Komisariat Policji w Czerwionce- Leszczynach. 

W trakcie odwiedzin przedszkolaki mia³y okazjê 

porozmawiaæ z policjantami oraz zobaczyæ, jak 

wygl¹da ich miejsce pracy. Dzieci zosta³y 

oprowadzone po budynku Komisariatu Policji 

w Czerwionce-Leszczynach, odwiedzi³y dy¿urkê, 

gdzie mog³y przyjrzeæ siê z bliska pracy 

dy¿urnego, który przyjmuje zg³oszenia od 

mieszkañców naszej  gminy.  Zobaczy³y 

wyposa¿enie policjanta oraz sprzêt jakim na co 

dzieñ dysponuje Policja. Wielk¹ frajd¹ dla przedszkolaków by³o obejrzenie radiowozu policyjnego 

z w³¹czonymi sygna³ami dŸwiêkowymi. Przy okazji odwiedzin policjanci omówili z dzieæmi zasady 

bezpiecznego zachowania siê w przedszkolu, w domu i na drodze. Dzieci by³y bardzo zadowolone 

z wizyty na Komisariacie i na pewno ta wycieczka pozostanie w ich pamiêci na d³ugo.

Opracowa³y: mgr Katarzyna Ma³achowska,  mgr Justyna Spodzieja 
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Kontakt:

Przedszkole Nr 1 z Oddzia³em Integracyjnym „PROMYCZEK”

44-238  Czerwionka – Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 62; tel/fax: 32 / 43-11-641

Dyrektor Przedszkola: mgr Monika Sobieska

mail: promyczek_nr1@op.pl, www.promyczek1.pl

„Ka¿dy przedszkolak dobrze wie, 

¿e kiedy 20 wrzesieñ zbli¿a siê,

od najm³odszego, a¿ po starszaka, 

wszyscy œwiêtuj¹ Dzieñ Przedszkolaka” 

20 wrzeœnia obchodziliœmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski 

Dzieñ Przedszkolaka. Œwiêto to zosta³o ustanowione przez Sejm RP, by 

podkreœliæ wagê edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci. Ju¿ od 

samego rana w ka¿dej grupie panowa³a weso³a atmosfera. Nauczycielki 

przygotowa³y dla dzieci ró¿ne atrakcje, m.in. zabawy integracyjne, 

malowanie buziek, zabawy z balonami. Zwieñczeniem tego dnia by³y weso³e zabawy w ogrodzie 

przedszkolnym. Na pami¹tkê tego wyj¹tkowego spotkania ka¿dy przedszkolak otrzyma³ odznakê. 

Dzieñ ten dostarczy³ dzieciom wielu pozytywnych wra¿eñ i na d³ugo zostanie w ich pamiêci. 

Pamiêtajmy, ¿e „kiedy œmieje siê dziecko, œmieje siê ca³y œwiat.” /J. Korczak/

Opracowa³a mgr Katarzyna Kwiatkowska

Tegoroczne sprz¹tanie œwiata przebiega³o pod has³em: "Nie 

œmiecimy - sprz¹tamy - zmieniamy!". Dnia 23 wrzeœnia nasze 

przedszkole tak¿e do³¹czy³o do tej akcji.  W ramach przygotowañ dzieci 

zosta³y zapoznane z celem akcji – zwrócenie uwagi na czystoœæ najbli¿szego 

otoczenia oraz wyrobienie nawyku sprz¹tania po sobie. Przed 

przyst¹pieniem do sprz¹tania dzieci zosta³y odpowiednio wyposa¿one 

w rêkawiczki i worki. Przedszkolaki sprz¹ta³y okolice naszego przedszkola. Mimo, i¿ nasze 

otoczenie wydaje siê czyste i schludne ka¿dej grupie uda³o siê zebraæ pokaŸn¹ iloœæ œmieci.

Opracowa³a mgr Monika Woryna

 

26 wrzeœnia nasze przedszkolaki z grup: „Biedronki”, „Misie”, „Stokrotki” oraz 

„Kaczuszki” – mia³y okazjê uczestniczyæ w bardzo ciekawym koncercie dla dzieci, który odby³ siê 

w CKE w Czerwionce-Leszczynach w ramach 

projektu „Muzyczne Spotkania z Histori¹”. By³ 

to koncert  o charakterze  patriotycznym przy 

wspania³ej oprawie muzycznej Orkiestry 

Miejska "Dêbieñsko" pod dyr Wojciecha 

Pukowca.

Opracowa³a mgr Agata Chudyka



Dlaczego dzieci przejawiaj¹ agresjê?
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Coraz czêœciej mo¿emy spotkaæ siê z zachowaniami agresywnymi u dzieci w wieku przedszkolnym. Ka¿de 

takie zachowanie ma swoje przyczyny i aby skutecznie przeciwdzia³aæ temu zjawisku, warto przyjrzeæ siê, 

z czego mo¿e wynikaæ agresja.

Przede wszystkim pamiêtajmy, ¿e agresja, choæ czêsto bywa przejawem z³oœci (gniewu), ze z³oœci¹ nie jest 

to¿sama. Z³oœæ jest emocj¹, któr¹ czêsto t³umimy, uwa¿amy j¹ za niepotrzebn¹ i z³¹. Tymczasem problem nie 

tkwi w z³oszczeniu siê, lecz w tym co robimy, gdy czujemy gniew. Umiejêtnoœæ radzenia sobie ze z³oœci¹ 

i roz³adowywania jej bez szkody dla innych jest niezwykle wa¿na i cenna. Jeœli tego nie potrafimy, nie 

nauczymy jej te¿ swoich dzieci.

Co zatem powoduje, ¿e dzieci przejawiaj¹ agresjê? Przyczyn jest wiele i mog¹ mieæ one z³o¿one pod³o¿e.  

Poni¿ej przedstawiam najwa¿niejsze z nich.

Zachowania agresywne mog¹ byæ m. in.:

1. przejawem niezaspokojonych, wa¿nych dla dziecka potrzeb emocjonalnych (np. potrzeby bezpieczeñstwa, 

bliskoœci, kontaktu);

2. walk¹ o uwagê z m³odszym rodzeñstwem;

3. umieszczaniem dziecka w centralnym miejscu systemu rodzinnego;

4. wynikiem nadmiaru wszelkiego rodzaju stymulatorów, pocz¹wszy od uwagi, czasu, oczekiwañ wymagañ, 

pochwa³, rozrywek, jedzenia, zabawek;

5. skutkiem negatywnych wczesnodzieciêcych prze¿yæ np. bicia,  karania;

6. wynikiem b³êdów wychowawczych doros³ych, np. reagowanie  agresj¹ (równie¿ werbaln¹) na agresjê 

dziecka, nagradzanie swoj¹ postaw¹ zachowañ agresywnych, wyra¿anie w obecnoœci dziecka negatywnych 

jego osi¹gniêæ, wygórowane wymagania, zbyt ma³o czasu poœwiêconego dziecku itp.; 

7. manifestacj¹ lêku przed porzuceniem; Zdarza siê, ¿e dziecko nie przyci¹ga uwagi rodziców zachowuj¹c siê 

grzecznie.  Przekonuje siê, ¿e dobrym sposobem zwrócenia na siebie uwagi doros³ych  jest prezentowanie 

zachowañ, które im siê nie podobaj¹. Zaczyna wiêc zachowywaæ siê agresywnie.

8. reakcj¹ wyuczon¹ – naœladowanie negatywnych wzorców postêpowania innych osób, z którymi dziecko siê 

styka;

9. reakcj¹ obronn¹ na zagro¿enie fizyczne (np. ha³as, gor¹co,  t³ok, agresja kogoœ innego) lub psychiczne (np. 

wyœmianie, upokorzenie, poczucie niesprawiedliwoœci);

10. wynikiem oddzia³ywania mediów (nie tylko w zakresie treœci, ale te¿ iloœci czasu spêdzanego przed 

ekranem); dzieci w dzisiejszych czasach ju¿ od najm³odszego wieku uzale¿nione bywaj¹ od telewizora, 

a wspó³czesne bajki nasycone s¹ przemoc¹, walk¹, rywalizacj¹, gwa³townoœci¹, chêci¹ bycia lepszym; 

11. spowodowane niew³aœciwym od¿ywianiem – nadmiar cukru i miêsa w diecie.

Je¿eli twoje dziecko przejawia zachowania agresywne, zamiast je t³umiæ, poszukaj ich przyczyn. Agresja 

u dzieci nie jest wynikiem ich z³ego charakteru. Jest natomiast wa¿nym przekazem, który my doroœli 

powinniœmy zrozumieæ i nauczyæ je radzenia sobie z emocjami w konstruktywny sposób.
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Rebusy – rozwi¹¿ wspólnie z rodzicami 

 

Pokoloruj 
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