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4 wrze�nia rozpocz� li � my nowy cykl 
“Spotka�  z muzyk� ”.   

Pierwszym instrumentem, z 
którym spotka
y si�  dzieci by
y 
skrzypce. 

 

 

09 wrze� nia dzieci obejrza
y przedstawienie teatralne pt. 
“P� czkowe drzewo”.  
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23 wrze� nia dzieci po� egna
y astronomiczne lato�

i powita
y jesie� . 

 Celem imprezy by
o nabywanie i 
przyswojenie wiadomo�ci o porach 
roku lecie i jesieni oraz 
zintegrowanie spo
eczno� ci 
przedszkolnej podczas wspólnej 
zabawy. Dzieci powita
a pani jesie� , która zaprosi
a wszystkich 
do wspólnej zabawy. Przedszkolaki mia
y do wykonania wiele 
zada� , min. Rozpoznawa
y za pomoc�  dotyku jesienne dary i 
przelicza
y je, rzuca
y kasztanem do celu, rozwi� zywa
y 
zagadki o jesieni, kolorowa
y parasolki. Nie zabrak
o równie�  

jesiennych piosenek i ta� ca z kolorowymi parasolami. Dzi� ki wspólnej uroczysto� ci, ka� dy nawet najm
odszy 
przedszkolak z pewno�ci�  wie, � e od dzi�  panuje JESIE� . 

�

27 wrze� nia na placu zabaw, obok Przedszkola odby
y si�  
warsztaty integracyjne pt. „Spacerkiem po Wroc
awiu”.  �

Dzieci wraz z rodzicami 
podró� owali  niebieskim tramwajem 
po zaplanowanych przez kadr�  

pedagogiczn�  stacjach. I tak: 

Stacja 1 – “Wizyta w ZOO” – opowie��  

Stacja 2 – “Na Placu Solnym” – zadanie plastyczne 

Stacja 3 – “Taniec Krasnala” – zabawa muzyczno – ruchowa 

Stacja 4 –“ Na Stadionie Miejskim” – potyczki spotowe 

Stacja 5 – “Na Rynku” – zabawa taneczna 

Na koniec dzieci i rodzice wys
uchali hejna
u z wie� y 
Ratusza, a pani Dyrektor wr� czy
a dzieciom pami� tkowe 
dyplomy i s
odycze. Po warsztatach czeka
y na dzieci i ich 
rodziców  inne atrakcje,, m.in.:  loteria fantowa, � cigacze, grill 
i kawiarenka. Podczas warsztatów panowa
a gor� ca atmosfera. 

Festyn 
rodzinny 
by
 dla 
dzieci � ród
em 
wielkiej rado� ci i 
wspania
ej zabawy. 

 



07 pa� dziernika dzieci obejrza
y przedstawienie teatralne 
„Pani Jesie�  dary niesie” Zespo
u Artystycznego KOP z 
Krakowa.� � Bohaterami widowiska 

s�  Pani Jesie�  i 	 wistak, którzy przygotowuj�  si�  do zimy robi� c 
zapasy jedzenia. W� ród licznych zapasów pierwsze miejsce 
zaj� 
y owoce i warzywa. Bohaterowie przedstawienia 
informowali   i zapewniali ma
ych odbiorców sztuki o 
nieocenionych walorach zdrowotnych owoców i warzyw. 
Przekonywali przedszkolaków, � e to w
a�nie one pozwalaj�  nam 
� y�  i rozwija�  si�  zdrowo.By
a to doskona
a okazja do 
powtórzenia i utrwalenia wiadomo�ci o obecnej porze roku. 
Dzieci bawi
y si�  wspaniale uczestnicz� c w zabawach 
przygotowanych przez aktorów.� �

�

�8�)$9%�# �"#0$�,:&.,%�#;#!<*�
�� )�� %=�0,;(�>��# ?� �$:/0$�5 �
Podczas wielu zabaw , zagadek i 
konkursów dzieci opowiada
y dlaczego 
powinni� my je��  jab
ka , co mo� na zrobi�  z jab
ek, jak jest 
zbudowane i gdzie rosn�  jab
onie. Nast� pnie same robi
y sa
atk�  z 
jab
ek tr� c je  na tarce – niektórzy z pomoc�  pani. Wprawdzie  sok i 
sa
atka by
a troch�  kwaskowa , ale smakowa
a , bo robili� my sami. 
Na jab
uszkach uczyli� my si�  liczy�  , ustawia�  wed
ug wielko� ci a 
maluszki pokazywa
y kolory. Na koniec wszystkie dzieci 

kolorowa
y jab
uszka. Pl� sy i ta� ce uzupe
nia
y wspania
�  zabaw� .�

 

+@� )$9%�# �"#0$� �� '�()# � +� ,%:*/*� =#1� �$-1&#$� ,2�$�2 � %;$�
�,%�#&A�� )25�� =# "" � ,�,& �5 � Zaj� cia otwarte dla rodziców to 

spotkanie, dzi� ki którym mo� emy 
zobaczy� , jak funkcjonuje nasze dziecko w 

grupie przedszkolnej, jakie ma problemy i trudno� ci. To czas 
po� wi� cony tylko dzieciom. Dobrze jest, gdy mama lub tata 
uczestniczy w takich spotkaniach. W ten sposób wzmacniamy wi� zi 
rodzinne i poczucie warto� ci naszych pociech. Dajemy sygna
 
naszym dzieciom, � e to co robi�  codziennie w przedszkolu jest dla 
nas wa� ne.  

 

31 pa� dziernika dzieci obejrza
y bajk�  pt. „Czerwony 
Kapturek”.  Bajka, cho�  doskonale znana dzieciom bardzo si�  im podoba
a. A to 
dzi� ki � wietnie odgrywaj� cym role aktorom, przepi� knym strojom i bajkowej 
scenografii. I wszystko dobrze si�  sko� czy
o, Babcia i Czerwony Kapturek, zosta
y 
uratowane, przez dzielnego le� niczego. 



W � rod�  05 listopada odby
o si�  Akademia “Pasowanie na 
Przedszkolaka”. 

Na pocz� tku uroczysto� ci dzieci musia
y wykaza�  si�  

umiej� tno� ciami aktorskimi. Podczas 
przygotowanego dla go� ci wyst� pu  na 
twarzach wszystkich zebranych go� ci
 
u� miech. Nie zabrak
o tak� e gromkich 
oklasków. Po przedstawieniu przysz
a 
upragniona przez wszystkich cz���  – 
pasowanie. M
odzi ludzie godnie 

z
o� yli � lubowanie, a pani dyrektor placówki oficjalnie nada
a im 
miano przedszkolaka.  Ka� dy przedszkolak otrzyma
 dyplomik 
oraz kuferek pe
en niespodzianek i upominek od starszaków – 
kolorowe b� benki i ptaki. 

�

6 listopada pi� ciu m
odych artystów w sk
adzie: Milena Lewi� ska, 
Ignacy Chudy, Maja Pawlik, 
Krystian 
 ygad
o, Amelia 
Bogdziun wzi� 
o udzia
 w 
Przegl� dzie Piosenki 

Patriotycznej. Impreza odby
a si�  w sali widowiskowej 
Przedszkola nr  we Wroc
awiu. Przedszkolaki za�piewa
y wiele 
pi� knych polskich pie�ni patriotycznych, takich, jak: „Serce w 
plecaku”, „Piechota”, „Przybyli u
ani”. Nasze przedszkolaki 
wykona
y znany wszystkim utwór „P
ynie Wis
a p
ynie”. 
Dzieciom akompaniowa
a pani Renata Gruchot.  

�

W dniu 7 listopada w naszym 
przedszkolu obchodzili� my Narodowe 
� wi� to Niepodleg
o� ci (11 listopada).  

Z tej okazji wszystkie grupy zebra
y si�  w holu, 
aby uroczy� cie � wi� towa�  ten wyj� tkowy dla Nas 
– Polaków dzie� . G
ównym celem spotkania by
o 

kszta
towanie mi
o� ci i przywi� zania do kraju ojczystego, jego kultury i 
tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Uroczysto��  

rozpocz� li �my od 
wspólnego od�piewania hymnu narodowego. Pó� niej dzieci 
wys
ucha
y legendy o „Orle bia
ym”, piosenki „P
ynie wis
a 
p
ynie” w wykonaniu reprezentantów dzieci z gr.2 i 3 . oraz 
nauczy
y si�  wiersza „Katechizm Polskiego dziecka” W. Be
zy. 
Na zako� czenie uczestnikom konkursy plastycznego „Nasza 
ojczyzna” pani dyrektor wr� czy
a dzieciom dyplomy i nagrody. 
Taka uroczysto��  uczy nas wszystkich jak  by�  dobrym 
Polakiem,  który nie zapomina o historii swojego kraju, szanuje 
narodowe symbole: god
o,  hymn i barwy narodowe.  



12 listopada przedszkolaczki  
zosta
y zaproszone na 
przedstawienie “Czemu Marta 
jest uparta”  w wykonaniu Teatru 
Lalki i Aktora "Psikus" z 	odzi. Tym razem obejrzeli�my 
przedstawienie o roztrzepanej, przekornej i strasznie upartej 
dziewczynce o imieniu Marta, któr�  podst� pem zmieni
y zabawki, 

zirytowane jej zachowaniem.    Mimo i�  atmosfera by
a pe
na � miesznych zdarze�  i dialogów to by�  mo� e 
zachowanie dziewczynki b� dzie przestrog�  dla naszych ma
ych uparciuszków. �

 

�

Dnia 14 listopada go� cili � my 
w przedszkolu pania 
stomatolog Ma
gorzat�  
Krefft . Dzieci z du� ym 
zainteresowaniem wzi� 
y udzia
 w 
instrukta� owym pokazie mycia 

z� bów, z wykorzystaniem du� ych rozmiarów szczoteczki i 
ruchomego� modelu szcz� ki z uz� bieniem.� Przeprowadzona 
rozmowa ze sto	������
�	�	 ia
a na celu po
� bi�  wiedz�  dzieci na 
temat higieny jamy ustej oraz ��! ��/� ��� pozytywne nast��
��
�� ��
��
� ��� �
� �� ������� ��� �� ���	���������
&��������  naszym przedszkolu ����������
��
� systematycznie myj�  z� by, �� #� s�  � wiadome konieczno� ci takich 
dzia
a�  dla zachowania ich zdrowia.  

 

21 listopada w Przedszkolu nr 149 odby
 si�   
FESTIWAL ZDROWIA.  

W spotkaniu  udzia
 wzi� 
o 9 przedszkoli z dzielnicy Psie Pole. 
Trzy osobowe dru� yny zmierzy
y si�  podczas potyczek 
sportowych.  Nasze przedszkole reprezenowali : Maksym 

Gawlik, Gustaw Frett, 
Micha
 Miko
ajczyk. Dzieci 
wykaza
y si�  du��  
sprawno�ci�  fizyczn�  i 
koorydynacj�  wzrokowo 
ruchow� . W nagrod�  dzieci otrzyma
y z
ote medale, a przedszkola puchary i 
dyplomy, które wr� czy
a p. Anna Musia
 (koordyntor Wroc
awskiej Sieci 
Przedszkoli Promujacych Zdrowie).�

�

B� %"#$&.� ��� C� +�� ;#=2,)$%$� � $;#�,�$;#!<*� )�,- 02�
&�*2 ;"#&�*� >�$/*� B�,&/$�� &�*2$� �#=#$� �=�$20$�� 5� Celem tej 

kampanii by
o przybli� enie dzieciom twórczo� ci Cz. Janczarskiego oraz promowanie 
czytelnictwa wsród dzieci. Przedszkolaki z ogromn�  rado� ci�  da
y porwa�  si�  w wir 



atrakcji, jakie przygotowa
y na ten tydzie�  panie nauczycielki. 
W ramach tego projektu dzieci mia
y okazj�  obejrze�  film “Jak 
powstaje chleb i miód”, mog
y samodzielnie przygotowa�  
podwieczorek z chleba, miodu i kolorowych posypek, wykona�  
prace plastyczn�  – Mi�  Uszatek, s
ucha�  przygód Misia 
Uszatka, wzi���  udzia
 w licznych zabawach muzyczno – 
ruchowych i konkurencjach sportowych, jak przeci� ganie liny, 
czy wy� cigi rz� dów. Ponadto grupa 2 wybra
a si�  na wycieczk�  
do sklepu spo� ywczego. Po przybyciu na miejsce dzieci 
ustawi
y si�  w kolejce, aby dokona�  zakupów. Ka� de dziecko 

mia
o do dyspozycji 1 z
. Pani ekspedientka, której sklep 
odwiedzili� my przygotowa
a towar w tej cenie. Dzieci 
samodzielnie wybiera
y przedmiot zakupu (powodzeniem 
cieszy
y si�  lizaki i � elki), a nast� pnie samodzielnie 
odbiera
y paragon z kasy fiskalnej. By
o to du� e prze� ycie 
dla dzieci, które po raz pierwszy mia
y do czynienia z 
prawdziwym urz� dzeniem kasowym. Po dokonaniu 
zakupów oraz wr� czeniu laurki jako podzi� kowania za 
mi
e spotkanie, dzieci wróci
y do przedszkola, gdzie przy 
herbacie skonsumowa
y zakupione s
odko� ci. W czasie 
wycieczki  dzieci mia
y okazj�  pozna�  wyposa� enie 
sklepu, prac�  ekspedientek i  oraz obserwowa�  klientów 
robi� cych zakupy. Ponadto dzieci utrwala
y w
a� ciwe i 

kulturalne zachowanie si�  w miejscach publicznych. Dzi� kujemy w
a� cicielom i personelowi sklepu „Odido” za 
mi
e przyj� cie i s
odk�  niespodziank� , a pani Ma
gorzacie Ruci� skiej za zoorganizowanie wycieczki.�

�

B�)$9%�# �"#0(�#�;#=2,)$%�# �"$=� �)�� %=�0,; �-(�� ),��$��
%�('#�:�$/,�(%�#$/���,'A;",),;=0# -�0$<)$"##��%�,�, 2" -�
)25���0$% <#$��%�,� ',���� %=�0,;$0$�5�

Dzieci wyzwalaj� c 
swoje kreatywne 
my� lenie podczas 
burzy mózgów 
tworzy
y definicj�  

zdrowia. Podczas omawiania piramidy zdrowia, pozna
y zasady 
zbilansowanej diety. W zespo
ach wykona
y w
asny poci� g 
zdrowia, korzystaj� c z materia
ów dostarczonych przez 
nauczycielki. Dzieci kolorowa
y, wycina
y kartoniki, 
manipulowa
y nimi. Powsta
e prace zosta
y wyeksponowane w 

salach. „Bieg po 
odporno�� ” dostarczy
 
dzieciom wiele emocji i jednocze�nie ugruntowa
 i utrwali
 zdobyte 
wcze�niej wiadomo�ci. A podczas zabawy „Cebula – tak si�  nosz� ” dzieci 
utrwali
y sobie poj� cie „ubiera�  si�  na cebulk� ” oraz wp
yw 
odpowiedniego ubioru na zdrowie (zmarzni� cie, spocenie, jako mo� liwe 
przyczyny choroby). Planowa
y garderob�  na przedszkoln�  wycieczk� . 
Poprzez samodzielne dzia
ania na rzecz w
asnego zdrowia, tj. mycie r� k, 
korzystanie z chusteczki do nosa, ubieranie si�  w zale� no� ci od pogody 
dzieci wiedz� , � e na polepszanie stanu zdrowia swojego i innych ma 

wp
yw dbanie o higien�  osobist� , ruch i w
a� ciwa dieta.�  



�

��������	�
���������	���������������� ��

�������0���� ��
���� ����!����� �
$� ��#� ��� ������ �� ������������ ����
����� �
$� ���� �
������ � 	�� �� ������� �!������ ��������� �����
� 	�� � �� 	������ %�� 	�	�����
������
�� ��
���� �������� �����
���
�� �!����
�� �� � �	
��
��� �"�!��/� � ����
�
�����
��� ������ ������ �����
�� 	�!���� ��!��
���� �� 	����� $� �������� �! ����
�� �� ��������
���!��������� ����
�!������ �������� �� �������������� ��� ��������� �
$� ���
�	��
����
�� ��� ��
���	�� +������ 	�� � �������� �
$� �� ��������� �� 
�� 	
�

���1	
�� ��� ������
�
�	� ���!���� 	�� '�������� ���� �� 
$
� �	
��$�����
� 	��
��
�� 
� ����	
��
�� �	��
���� �
�!��� ����

������
����������	�� �� ���$"�
���
$������ ����� �2���3������	���4�

�0� =�< ;,%##�,%���%,��5�,0(�D*&#$��"��	���� �' ���������� � �����
������� ��� �������!�� �� ��1�
$�� 	��
' 
��������� � ���
����
����#������ ����
������ ��"�� �� 	��

�0� =��*�$�(E�,%��5��,0(�D*&#$�%,�0,?&$�+5��,0(�D*&#$5��� ��������� ������
�����
$��
��������!�������
����
����
�������� ��
����	��!��
������������� ������� ����!�!��
����"��	���
��"
��	
������������������� ��	�/���
� 	��
�����566��!��� �

�0� =��%$"#$E�,%�+5��,0(�D*&#$�%,�(0,?&� "#$���;$25�&����
�����
$������������
�����
����� 	��
����#��� #��$��
������!�!��
�,����7���
��7
�����1��/���1��(�����
� ����������
���
���
�����!�������	���������������� !���
���������������
$��������
���8966��!��� �

�0� =�=�,#=2 -�<,�*�%�# &#1& -E�,%��5�%,����,0(�D*&#$5���� 	�����
�������
�����
$���	��
����
�����������
�!��
�2��������������:�����#������#�������#������� �(���9����#4������
����
$��!���
������7��������
�� ��!���
���

���������������
�����������	�"������� ��	
�������� �������	�� ����������� 	�����
�����"
/���� �����" �
��	��������	����
����������
���
���	�������
��$� �� ������"���
�����������
����	��
����
���
$���
�������
�	��%���
�����������������	���/��������	 �� ���
���,�

��  ��������
���������������������

��  ����
��
����������
 ������
����������
������ 
���� ��!
�����"����

#� $����
�
���������"
�����
�!���

%� &'��������������!�������
(��) '�
��
�"� ��������*� ���"��������
����
�����
��
������������

�
�
�
������"
��
��(�
���
�'������������!�������� ������������(�+��
��!
�����

,�  -����
����!(�'����!���
����
�'��������!���������� �"��
"
��.������+"
��������
����!� �
����

���
��
����/
���
�����������"� ���������
�
"������(�����(�"�
����������'����("�� ����
��
�����

0� 1���
 
����������
2�����
���+���������
�
���3�(� ��"
��������(���������"��
"�������!�
"������

4� ��(��'�������!��������
�
������"��������(������3�5 "����("�
�"���"�
���(��+�!��
������6��"���

7� ����"�������("�����(��!�������
�!����� ���
�!���

�)���������-�;" ���������
��
�	��
! ��
$�
�.�

<��� ��������������������



�

Percepcja wzrokowa – to umiej� tno��  spostrzegania barwy, kszta
tu, skupiania wzroku, wyodr� bnianie 
elementów z t
a. 

Percepcj�  wzrokow�  powinni� my stymulowa�  u wszystkich dzieci, gdy�  im wi� cej b� d�  one mia
y do� wiadcze�  
tym lepiej i szybciej b� d�  si�  do nich odwo
ywa
y, a co za tym idzie zminimalizujemy ryzyko powstawania 
deficytów rozwojowych. Najintensywniejszy rozwój percepcji wzrokowej przypada na okres od 3,6 do 7,6 roku 
� ycia. 

A oto kilka symptomów, które mog�  wskazywa�  na trudno� ci w zakresie percepcji wzrokowej w 
wieku przedszkolnym: 
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Dzieci ze s
abo rozwini� t�  koordynacj�  wzrokowo-ruchow�  maj�  trudno�ci mi� dzy innymi: 
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Warto zatem zach� ca�  dziecko do takich zabaw jak: 
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