
      

Co słychać w oddziale IV? 
 

W ostatnim miesiącu, w oddziale IV realizowaliśmy temat ,,Wiosna radosna". W 
tym okresie przedszkolaki z naszego oddziału oglądały przyniesione do sali 
zwiastuny wiosny tj. krokusy, żonkile, tulipany i bazie. Wykorzystując zmysł 
wzroku i dotyku poznawaliśmy nowe rośliny. Dzieci dopasowywały ilustracje i 
symbole PSC do poszczególnych kwiatów. Wiosenną przyrodę postanowiliśmy 
pozostawić w sali najdłużej. Sadzonki różnorodnych kwiatów i wiosennych 
nowalijek posadziliśmy do doniczek z ziemią. Tak powstał nasz mały ogródek. 
Wiosenna aura sprzyjała spacerom i zabawom w ogródku przedszkolnym. 
Obserwowaliśmy budzącą się do życia przyrodę, dotykaliśmy kory drzew, 
świeżych liści na gałązkach, a także szukaliśmy schronienia przed deszczem pod 
koroną naszej okazałej lipy. 
 
W słoneczną pogodę mogliśmy w końcu bawić się do woli w naszej 
przedszkolnej piaskownicy, zaś podczas deszczu aktywizowaliśmy się ruchowo w 
sali.  

  
mgr Małgorzata Smyk 

 
 

 

KALENDARIUM 
 

 
 

01.06. Dzień Dziecka 
21.06. Dzień Muzyki 
21.06. Pierwszy Dzień Lata 
23.06. Dzień Ojca 
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Lato, lato, lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 

A tam ciągle nie ma nas. 

 

http://www.przedszkole208.edu.pl/


 

 
 

 

W naszym  przedszkolnym gabinecie 

logopedycznym dużo się działo w 

bieżącym roku szkolnym. Pod czujnym 

okiem trzech pań logopedek: Ewy 

Dębińskiej - Dzidek, Katarzyny Grymuły 

i Angeliki Członki dzieci z całego 

przedszkola kształtowały swoje funkcje 

językowe. Bardzo chętnie przychodziły 

na zajęcia, czekały na nie, cieszyły się, 

kiedy nadchodził ich czas zajęć. 

 

 
 

Podstawową formą aktywności podczas 

zajęć logopedycznych była zabawa, 

dzięki której nasze ,,Dzielniaczki” 

rozwijały i nabywały rozmaite 

umiejętności językowe, rozwijały 

zainteresowania, bogaciły słownictwo 

czynne i bierne, rozwijały zmysły, 

doskonaliły sprawność manualną oraz 

narządów artykulacyjnych. Dzieci miały 

większą motywację do komunikacji 

zarówno werbalnej jak i alternatywnej. 

Zabawa w terapii logopedycznej była 

pozytywnym czynnikiem pomagającym 

przezwyciężać napotykane trudności, 

budziła radość optymizm oraz wiarę we 

własne siły. 
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Innym czynnikiem motywującym 
dzieci do wysiłku, współdziałania, 
doskonalenia było jedzenie. Zdrowe 
przekąski spożywane podczas zajęć 
pomagały doskonalić funkcje 
pokarmowe i samodzielność. 
 

 
 
 

 
 

Efektem przedszkolnych zabaw 

logopedycznych było nabycie, 

udoskonalenie przez dzieci 

następujących umiejętności: 

• usprawnienie narządów 

mowy, 

• poprawienie czucia położenia 

narządów artykulacyjnych w 

jamie ustnej, 

• udoskonalenie komunikacji 

werbalnej i pozawerbalnej, 

• nabycie lub udoskonalenie 

wymowy poszczególnych 

głosek w izolacji,  

sylabach, wyrazach, 

 

 

 
zdaniach i mowie spontanicznej,  

• udoskonalenie funkcji 

pokarmowych, 

• udoskonalenie funkcji 

percepcyjnych (słuchowych, 

wzrokowych, czuciowych), 

• pogłębienie wydechu, 

wydłużenie fazy wydechowej, 

Na koniec parę słów o gabinecie 

logopedycznym. Jest mały, ale 

bardzo dobrze wyposażony. Dzięki 

zeszłorocznemu udziałowi  wielu 

specjalistów w projekcie unijnym 

nie brakuje tu niczego. Są wszystkie 

potrzebne narzędzia, sterylizator, 

komputer z ekranem dotykowym,  

przybory, zabawki, które umiejętnie 

wykorzystywane pomagają w 

realizacji wielu celów 

logopedycznych oraz sterylizator. 

 

 
 

 
Opracowała: 

mgr Katarzyna Grymuła 

 

 

Urodziny w czerwcu 

obchodzą: 

Tomasz J. VII 

Jakub L. VIII 

Mikołaj M. I 

Wszystkiego najlepszego 

http://www.przedszkole208.edu.pl/
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Model aktywny jest alternatywą dla 
podejścia stymulacyjnego, które jest 
charakterystyczne szczególnie dla 
terapii i oddziaływań podejmowanych 
wobec osób ze znacznymi 
ograniczeniami psychofizycznymi. 
Należy pamiętać, że każda osoba z 
niepełnosprawnością - w tym w stopniu 
głębokim - posiada zasoby, które 
umożliwiają jej aktywne uczestnictwo w 
życiu. 
“Model aktywny zakłada maksymalne 
włączanie osoby z niepełnosprawnością 
w działania naprzemienne i 
doskonalenie tego sposobu 
funkcjonowania w relacji z partnerem” 
(Model aktywny. Komunikacja 
alternatywna i wspomagająca, M. 
Grycman, M. Jerzyk, M. Bucyk, Kwidzyn 
2020). 
 
Zasada aktywizowania jest jedną z 
pięciu podstawowych zasad prawidłowo 
zorganizowanej sytuacji 
komunikacyjnej. Pozostałe z nich to: 
- w kontakcie - terapeuta musi być 
bardzo uważny, szczególnie wobec 
dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, 
które z uwagi na duże ograniczenia 
mogą wysyłać sygnały bardzo subtelne. 
W tym aspekcie terapeuta dba 
szczególnie o to, by starać się rozumieć 
dziecko oraz by samemu być 
zrozumianym. 
 

 
 

 

- Naprzemienna - czyli sytuacja 
oparta na wymianie, występuje w 
sposób naturalny od samego 
początku relacji matki z dzieckiem. 
Prawidłowy model komunikacji 
oparty jest na naprzemienności. W 
sytuacji, gdy partnerem 
komunikacyjnym jest osoba o 
mniejszych możliwościach, należy 
dbać o to, by każdy w rozmowie miał 
swoją “przestrzeń komunikacyjną”, 
swój czas. Należy zawsze reagować 
na sygnały płynące od partnera, by 
go wzmacniać, podnosić motywację 
do wysyłania komunikatów. 
- Funkcjonalny – cały system 
komunikacyjny musi być przydatny 
w życiu użytkownika AAC, nie tylko 
w sytuacji terapeutycznej, ale w jak 
największej liczbie sytuacji 
naturalnych. 
- Sprawcza - dająca realny wpływ na 
sytuację własną użytkownika oraz na 
otoczenie, dająca poczucie 
sprawstwa i kontroli. 
 
Cały wysiłek, aby osobie z 
niepełnosprawnością umożliwić 
aktywność własną leży po stronie 
partnera komunikacyjnego. To 
terapeuta/rodzic/opiekun musi 
określić na podstawie obserwacji 
modalność, w zakresie której można 
oczekiwać największej aktywności, 
przez którą osoba z 
niepełnosprawnością może 
wykazywać swoją autonomię, 
decyzyjność, sprawstwo. 
Może być to ruch ręką, spojrzenie, 
wokalizacja. 
Kolejnym zadaniem partnera 
komunikacyjnego jest znalezienie 
takich aktywności i zabaw, które są 
atrakcyjne dla użytkownika, które 
same w sobie są motywujące a 
jednocześnie dają szansę na 
rozwijanie modelu aktywnego. 
 
 
 
 
 

 

Ważne jest również zorganizowanie 
przestrzeni i pozycji użytkownika jak i 
partnera komunikacyjnego tak, aby 
wspierała aktywność, 
minimalizowała ograniczenia 
użytkownika. Określić należy rodzaj 
siedziska, odległość między 
użytkownikiem a partnerem 
komunikacyjnym, rodzaj i 
umiejscowienie pomocy 
komunikacyjnych. Partner 
komunikacyjny musi być stale 
świadomy swojej roli w procesie 
kształtowania się kompetencji 
komunikacyjnych. Musi wykazywać 
się dużą uważnością na inicjatywy 
użytkownika i podążać za nim. 
Należy pamiętać, że nie tylko 
użytkownik uczy się sposobów 
komunikowania, także partner 
komunikacyjny musi nauczyć się 
sposobu porozumiewania się 
konkretnego użytkownika. 
Niezbędne w tym procesie są 
dokładnie rozpisane, powtarzane 
zawsze w ten sam sposób strategie 
komunikacyjne. 
 Każda osoba z 
niepełnosprawnością, również z 
głęboką wieloraką 
niepełnosprawnością jest w stanie 
brać aktywny udział w życiu 
społecznym czy rodzinnym. Może 
czuć się sprawczym, ważnym, 
decydować o swojej sytuacji i 
najbliższym otoczeniu. Nawet jeśli z 
naszej perspektywy jest to 
aktywność minimalna, to dla osób 
niemówiących ze złożonymi 
niepełnosprawnościami stanowi o 
jakości ich życia, jest to być albo nie 
być dla ich autonomii. Mając to na 
uwadze, partner komunikacyjny 
powinien zrobić wszystko, by 
wykorzystać zasoby użytkownika i 
umożliwić mu bycie sprawczym, 
bycie aktywnym. 
 

Opracowała: mgr Michalina Liczbańska 

http://www.przedszkole208.edu.pl/


 

    
Podsumowanie roku 
szkolnego 2020/2021 

 W oddziałach przedszkolnych 
realizowane były różne projekty: 
Senso – Smyki, Pyszny sposób 
na nudę, Dzieciństwo bez 
próchnicy, Przez śmiech do 
wiedzy – pokonaj wirusa. 
Włączyliśmy się również w 
akcje organizowane przez 
MEiN: 10 listopada, aby uczcić 
Dzień Niepodległości w akcji 
„Do hymnu” oraz w grudniu w 
akcji „Razem na święta”, gdzie 
dzieci przygotowały upominki 
świąteczne dla osób 
samotnych, starszych lub 
swoich bliskich. 
 

 
 
Ponadto niektóre dzieci pod 
okiem wychowawców brały 
udział w konkursach 
plastycznych organizowanych 
przez inne przedszkola. 
Nam samym w tym roku udało 
się wznowić kolejną – III już 
edycję konkursu plastycznego 
„Bajeczna okładka”, o którym 
można przeczytać na 6 stronie 
naszej gazetki. 
Dodatkowo na terenie naszego 
przedszkola zorganizowany był 
konkurs fotograficzno – 
kulinarny „Przedszkolna książka 
kucharska”, w którym udział 
wzięło 7 rodzin. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe upominki. 
W październiku ub. roku 
włączyliśmy się w akcję 
„Październik miesiącem AAC” 
publikując edukacyjne filmiki o 
naszych przedszkolakach - 
użytkownikach AAC, rozsyłając 
do innych przedszkoli 
scenariusze zajęć nt. 
komunikacji alternatywnej i 
wspomagającej czy publikując 
w naszej gazetce ciekawy 
wywiad z jedną z mam dziecka 
korzystającego z książki 
komunikacyjnej. 
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Dobiega końca rok szkolny 
2020/2021. Tydzień temu 
pożegnaliśmy uroczyście naszych 
tegorocznych 8 absolwentów czemu 
towarzyszyło trochę wzruszeń, bo 
niektóre dzieci były z nami aż 6 lat.  

Ten rok szkolny był niezwykły: 
i z powodu pandemii, i z powodu 
końca kolejnej kadencji dyrektora 
przedszkola p. Małgorzaty Piechal. 
Pandemia COVID-19 dała się nam we 
znaki podczas drugiej jesiennej, jak i 
trzeciej wiosennej fali. Wiele razy 
musieliśmy zawieszać zajęcia i 
kierować dzieci i pracowników na 
kwarantannę. Na szczęście od 
kwietnia tego roku sytuacja uspokoiła 
się i do tej pory nie wystąpiły już żadne 
zagrożenia epidemiczne. To pozwoliło 
nam na ostrożny powrót do bardziej 
aktywnego życia społecznego w 
postaci organizacji imprez dla całej 
przedszkolnej społeczności. Z wielką 
radością przygotowaliśmy i 
poprowadziliśmy więc zabawy 
sportowe w ogródku z okazji Dnia 
Dziecka oraz Piknik Rodzinny. Ta 
radość udzielała się wszystkim, bo z 
trudem przychodziło nam kończenie 
tych imprez. 

Koniec kolejnej kadencji Pani 
Dyrektor wiązał się z kilkoma 
kontrolami zarówno ze strony 
Wydziału Oświaty Dzielnicy 
Śródmieście, jak i z Kuratorium 
Oświaty. Pani Małgorzata Piechal w 
wyniku tych kontroli otrzymała 
wyróżniającą ocenę pracy, co jest 
sporym wyróżnieniem. Serdecznie 
gratulujemy i Pani Dyrektor, jak i 
całemu personelowi przedszkola, 
ponieważ jak stwierdziła to sama Pani 
Dyrektor: ta ocena jest zasługą nas 
wszystkich. Finałem tych działań było 
wzięcie udziału Pani Małgorzaty 
Piechal w kolejnym konkursie na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
naszego przedszkola. W maju Pani 
Małgorzata Piechal wygrała ten 
konkurs i obejmie we władanie 
przedszkole przez kolejne 5 lat. To 
będzie już kolejna szósta kadencja z 
rzędu piastowana przez p. Małgorzatę 
Piechal. Serdecznie gratulujemy! 

W między czasie toczyło się 
nasze przedszkolne życie. We 
wrześniu odbyło się zebranie ogólne i 
zebrania grupowe dla rodziców. Na 
początku roku szkolnego zadbaliśmy 
także o naszych nowych 
przedszkolaków organizując w 
październiku „Pasowanie na 
przedszkolaka”, aby uroczyście 
włączyć nowe dzieci do naszego 
przedszkolnego grona. W grudniu nie 
zawiódł naszych dzieci św. Mikołaj i 
wraz ze swoimi pomocnikami Elfami 
przybył do przedszkolnego ogródka. 
Dzieci przez okna swoich sal mogły 
obserwować wesołe zabawy 
proponowane przez Elfy i odebrać 
spod drzwi przygotowane dla nich 
prezenty. Niektórym przedszkolakom 
to spotkanie na dystans nawet się 
podobało, bo bywa czasami tak, że 
ktoś boi się tej tajemniczej postaci, 
jaką jest św. Mikołaj. 
 

 
 
W lutym bardzo chcieliśmy wpuścić 
trochę radości do naszych 
pomieszczeń, więc nauczycielki 
wymyśliły, że Karnawałowy Bal 
Przebierańców odbędzie się w 
poszczególnych grupach 
jednocześnie. W umówionym dniu pod 
hasłem „Recyklingowy zawrót głowy” 
każdy oddział bawił się wg tego 
samego scenariusza przy tej samej 
muzyce.  
 

 



Przedszkole Specjalne Nr 208, ul. Dzielna 1a, Warszawa; www.przedszkole208.edu.pl                                     str.5 

 

 
W listopadzie świętowaliśmy w 
oddziałach Prawa Dziecka. 
W marcu solidaryzowaliśmy się z 
osobami z Zespołem Downa zakładając 
różnokolorowe skarpetki i publikując 
zdjęcia w mediach społecznościowych z 
udziału w tej akcji. 
 

 
 
Kwiecień był miesiącem 
upowszechniania wiedzy nt. autyzmu. 
Pomimo wielu obostrzeń nie zabrakło 
spotkań integracyjnych z dziećmi z 
Przedszkola Nr 263 przy ul. Miłej. 
Przybrały one trochę inną formę: 
internetową, spotkań na powietrzu lub z 
zachowaniem bezpiecznego dystansu, 
jak wtedy, kiedy świąteczne upominki 
przygotowane przez przedszkolaki były 
wciągane na sznurze przez okno do 
oddziału VII. 

Dzieci bardzo systematycznie 
korzystały w tym roku szkolnym z 
przedszkolnego ogródka. Pogoda często 
nam sprzyjała, więc zarówno jesienią, 
zimą oraz wiosną wszystkie oddziały 
spędzały dużo czasu na świeżym 
powietrzu. Dzięki prawdziwej śnieżnej 
zimie można było organizować zabawy 
na śniegu, a obecnie podczas upałów 
największą radością przedszkolaków są 
zabawy wodą.  
 

 

 

Aktywnie działał przez cały rok 
szkolny zespół „Wiem, co jem” 
publikując artykuły o zdrowym 
żywieniu i organizując podczas 
Rodzinnego Pikniku stoisko z 
kolorowymi koktajlami. 

 
Dla każdego dziecka został 
opracowany WOPF oraz IPET. Z 
powodu sytuacji epidemiologicznej 
nie było w tym roku wielu 
bezpośrednich spotkań z rodzicami, 
ale z częścią rodziców udało się 
nam spotkać bezpośrednio, a 
czasami pozostał nam  tylko kontakt 
mailowy lub on – line. Na koniec 
roku rodzicom zostaną przekazane 
ewaluacje dotyczące postępów u 
dzieci. 
Staraliśmy się jednak, aby rodzice 
nie stracili kontaktu z naszym 
przedszkolnym życiem i 
systematycznie wstawialiśmy 
zdjęcia do Galerii oraz wydawaliśmy 
co miesiąc naszą gazetkę, którą od 
kilku miesięcy przesyłamy także 
bezpośrednio na Państwa skrzynki 
mailowe. 
W ciągu całego roku podjęliśmy 
również wiele działań remontowych i 
wzbogaciliśmy bazę materialną 
przedszkola. Oczywiście w 
zakupach prym wiodły wszelkie 
środki do dezynfekcji: podajniki do 
płynu, ozonator, lampy bakterio - i 
wirusobójcze UV,  nawilżacze, 
zamgławiacz, spryskiwacze, 
maseczki, rękawiczki i płyny 
dezynfekujące. 
Z pomocy dydaktycznych 
dokupiliśmy ze zbiórki 1% podatku 
za rok 2020 zabawki i sprzęt do 
prowadzenia zajęć z AAC. 
I cały czas zbieramy 1% podatku! 
Nauczyciele w oddziałach dokonali 
zakupów materiałów plastycznych i 
zabawek. Doposażone zostały 
niektóre gabinety specjalistyczne o 
nowe układanki, gry, książeczki. 
W październiku i grudniu ub. roku 
założone zostały w szatniach 
dziecięcych domofony, dzięki czemu 
rodzice i opiekunowie mogą łączyć 
się bezpośrednio z salami dzieci nie 
przechodząc już przez inne grupy. 

W lutym dla zwiększenia 
bezpieczeństwa na terenie 
przedszkola został zainstalowany 
guzik do samootwierania furtki. 
W lipcu odbędzie się remont 
gabinetu do Terapii pedagogicznej, 
a w sierpniu malowane będą 
przedsionki windy na każdym 
poziomie. 
W czasie wakacji wygląd zmieni 
również nasza strona internetowa. 
W związku z tym już teraz 
uprzedzamy, że mogą wystąpić 
przejściowe trudności z dostępem 
do informacji publikowanych na 
stronie. Ale zawsze pozostaje 
możliwość kontaktu mailowego lub 
telefonicznego z przedszkolem. 
W ciągu roku nastąpiły także 
zmiany personalne. Na koniec 
2020 roku odeszła z pracy p. Alina 
Wójcicka – wieloletni nauczyciel 
naszego przedszkola, były dyrektor 
i nieoceniony neurologopeda. 
Dziękujemy Pani Ali za wszystkie 
przepracowane  z nami lata pracy, 
wsparcie i pomoc. Na miejsce p. Ali 
została zatrudniona p. Angelika. 

Wszelkie działania i 
szkolenia przeniosły się do sieci, 
co pozwoliło naszym nauczycielom 
na nieustanne podnoszenie swoich 
kwalifikacji. Jako rada 
pedagogiczna wzięliśmy wspólnie 
udział w szkoleniach z pedagogiki 
Freblowskiej, z obsługi Office 365 i 
aplikacji Teams, z prawidłowego 
tworzenia pism urzędowych. 
Nauczyciele w zespołach 
aktualizowali lub opracowywali 
nowe dokumenty prawne placówki: 
Statut, Regulamin rady 
pedagogicznej, Procedurę 
postępowania w przypadku 
podejrzenia przemocy w rodzinie, 
Procedurę skreślenia dziecka z 
listy wychowanków. Na terenie 
przedszkola działał także zespół 
ds. dostępności, który opracował 
raport dostępności 
architektonicznej i internetowej 
naszego przedszkola.  

Można więc podsumować 
ten rok jako udany i pracowity 
pomimo innych warunków i sytuacji 
panującej na całym świecie. 

Dziękujemy wszystkim za 
dobrą całoroczną współpracę. 
Życzymy udanego letniego 
wypoczynku i szczęśliwego 
powrotu we wrześniu do naszego 
przedszkola. 
Opracowała: Elżbieta Gołoś 
Wicedyrektor PS 208 
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W naszym przedszkolu od wielu lat realizowany jest program „Dzieciństwo bez próchnicy”. Razem z Królikiem 

Pampisiem uświadamiamy naszym przedszkolakom, jak ważne jest dbanie o zęby już od najmłodszych lat. W tym roku 

szkolnym w niektórych oddziałach przedszkolnych również odbywały się takie zajęcia edukacyjne. Najpierw nasze 

przedszkolaki obejrzały film instruktażowy, jak prawidłowo pielęgnować zęby. Następnie próbowały własnych sił szczotkując 

zęby na specjalnym modelu szczęki. Dzieci wybierały rzeczy, które potrzebne są do mycia zębów (szczotka, pasta, kubek, 

ręcznik, woda). Zastanawialiśmy się również, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej. Dlatego grupowaliśmy produkty 

spożywcze na te zdrowe i niezdrowe dla naszych zębów. Towarzyszyły nam również wesołe zabawy taneczne do piosenki 

„Szczotka – pasta”, zabawy plastyczne – kolorowanie szczoteczki do zębów oraz zabawy techniczne – wyklejanie modelu 

szczęki ciastoliną. Brawo dla naszych przedszkolaków za udział w zajęciach! 

                                 

Finał konkursu plastycznego „Bajeczna okładka” - poświęconym twórczości Jana Brzechwy” 

 
Po krótkiej przerwie związanej z pandemią, znowu mogliśmy zaprosić małych artystów do wspólnej przygody. Dzięki 
twórczym działaniom na sali gimnastycznej naszego przedszkola zrobiło się kolorowo, bo wszystkie nadesłane 
prace zostały wyeksponowane w galerii. Dzieci z przedszkola Specjalnego nr 208 jak i pracownicy mogli podziwiać 
piękne prace nadesłane na konkurs. 
W dniu 11.06.2021 r. odbył się finał III edycji konkursu plastycznego pt. „Bajeczna okładka” poświęconego 
twórczości Jana Brzechwy. W konkursie wzięło udział 12 przedszkoli, przysłano  39 prac, które w sumie wykonało 
44 dzieci. 
Na podstawie 24 oddanych głosów: 
I miejsce zajęła praca „ Kot „ - autor Klara A. 6 lat, Przedszkole nr 351 im. W. Chotomskiej. 
II miejsce zajęła praca „Psie smutki „ - autor Franciszek F. 4 lata, Antoni F. 4 lata, Przedszkole Integracyjne nr 38. 
III miejsce zajęła praca „Kwoka „ - autor Aleksandra Z. 5 lat, Przedszkole nr 39 „Pod Topolami”. 
Pragniemy podziękować wszystkim przedszkolom, które nadesłały przepiękne, twórcze i kolorowe prace. Każda z 

nich zachwycała swoją indywidualnością, wyglądem i pomysłem wykonania.  

Zapraszamy do zakładki Konkurs Plastyczny, aby zobaczyć galerię wszystkich prac.  
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Oddział I 
W tym miesiącu będzie mały 
przedsmak wakacji. Będziemy bawić 
się piaskiem przesypując go, kopiąc 
w nim i wyławiając z niego różne 
przedmioty. Nie zabraknie też zabaw 
wodą. Pobawimy się piłką, którą 
znajdziemy i na piasku i w wodzie. A 
skoro wakacje i zabawa, to nie 
zabraknie też czasu na wspólny 
piknik w przedszkolnym ogródku, z 
jedzeniem przygotowanym przez nas 
samych 

Oddział II i VIII 
W naszych oddziałach czerwiec 
przebiegnie pod znakiem dźwięków- 
tych pochodzących z przyrody, z 
magnetofonu, ale również tych, które 
sami wydobędziemy z instrumentów 
oraz przedmiotów domowych. Będzie 
bardzo głośno i wesoło - wspólnie 
będziemy się bawić przy dźwiękach 
naszych ulubionych piosenek, o które 
nauczymy się sami prosić.  

Oddział III i IX 
W czerwcu dzieci z oddziału III i IX 
uczą się o książce. Wspólnie 
czytamy książki poznając nowych 
bohaterów. Malujemy i tworzymy 
postaci rozwijając wyobraźnię. 
Uczymy się, jak dbać o książki. 
Poznamy piosenkę "Książka 
przyjaciółka" naśladując i pokazując 
gesty. A czy Wy wiecie jak 
zbudowana jest książka? My nawet 
taką wspólnie stworzymy!  W 
czerwcu nie zabraknie także 
szczególnych okazji: Zakończenie 
Roku Szkolnego, Dzień Ojca, 
pierwszy dzień lata. Wspólnie 
będziemy się świętować, rozmawiać 
o tradycjach i bawić się w te dni. 

Oddział IV 
W miesiącu czerwcu nasz oddział IV 
będzie realizował temat ,,Poznajemy 
głośne pojazdy”. Bawiąc się 
dźwiękowymi pojazdami, 
układankami wtyczkowymi, kostkami 
z dźwięcznymi pojazdami dzieci 
nauczą się reagować na dźwięki, 
lokalizować ich źródło, naśladować je 
i nazywać. Podczas zajęć 
plastycznych będą uczyć się 
wypełniać farbami kontur pojazdu, 
oraz przyklejać etykiety pojazdów do 

makiety ulicy. 
Zaproponowane zabawy będą również 
okazją do utrwalenia nazw i 
umiejętności rozpoznawania koloru 
czerwonego, zielonego i żółtego. W 
czerwcu będzie u nas głośno i wesoło. 

Oddział V 
W czerwcu chłopcy z oddziału V będą 
,,Badać świat dotykiem”. W związku z 
tym, nie zabraknie zabaw 
sensorycznych, dotykowych, 
poznawania różnych faktur, mas 
plastycznych. Chłopcy będą bawić się 
w różnych substancjach sypkich, 
rysować na tackach wypełnionych 
kaszą manną, pianką do golenia. Będą 
zabawy ciastoliną, masą solną. 
Stworzymy wspólnie własną 
piankolinę, ciecz nienewtonowską i 
magiczny piasek. Oczywiście nie 
zabraknie malowania farbami, 
pokonywania fakturowego toru 
przeszkód oraz masaży fakturowych i 
wibracyjnych, a także termicznych. 
Oprócz tego przypomnijmy sobie 
części ciała, ustalimy, jak odbieramy 
wrażenia dotykowe i nauczymy się 
rozróżniać ciepłe i zimne przedmioty. 
Oddział VI 
W miesiącu czerwcu świat dookoła jest 
bardzo zielony. 
Przedszkolaki z oddziału VI będą w 
tym miesiącu poznawać zieloną trawę. 
Dzieci będą uczyć się rozpoznać i 
wskazywać trawę w najbliższym 
otoczeniu oraz na zdjęciach i 
ilustracjach. Poznają cechy fizyczne 
trawy - kształt, kolor, zapach oraz będą   
wykonywać samodzielnie prace 
plastyczne z wykorzystaniem tego 
materiału przyrodniczego. 
Przedszkolaki z oddziału VI poznają i 
będą potrafiły wskazać w naturze i na 
obrazkach owady mieszkające w 
zielonej trawie: biedronka, pająk, żuk, 
mrówka. 
Oczywiście w czerwcu zakończymy też 
przedszkolny rok  uczestnictwem w 
Uroczystym Zakończeniu Roku. Na 
pewno przygotujemy dużo atrakcji i 
będziemy się dobrze bawić na zielonej 
trawie w przedszkolnym ogrodzie. 
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Oddział VII 
Czerwiec w oddziale VII zapowiada 
się bardzo kreatywnie. Będziemy 
bardzo dużo malować, lepić i 
rysować. Na pewno powstanie 
wiele pięknych prac. Dowiemy się, 
kto to jest: artysta malarz, 
rzeźbiarz. Będziemy oglądać różne 
dzieła sztuki: obrazy, rzeźby. Może 
uda nam się wybrać do pracowni 
ceramicznej oraz na spacer po 
Warszawie i obejrzeć na żywo 
prawdziwe dzieła sztuki. 
 

Oddział X 
W ostatnim miesiącu roku 
szkolnego 2020/2021 przedszkolaki 
z oddziału X poznają samochody: 
ich budowę i zasady ruchu 
drogowego oraz dokładnie zasady 
przechodzenia przez ulicę z 
sygnalizacją świetlną. 
Wśród zaplanowanych działań 
znalazły się zabawy na torach i 
zjeżdżalniach samochodowych czy 
zabawa, który samochód pojedzie 
najdalej. Poznając budowę 
samochodu przedszkolaki 
dowiedzą się, gdzie jest kierownica, 
lusterka, światła i najważniejsze – 
koła. Bawiąc się dzieci będą 
tworzyły określone zbiory 
samochodów, układały rytmy 
wykorzystując do tego obrazki 
samochodów różniących się albo 
tylko kolorem, albo tylko wielkością. 
W ramach działań plastycznych 
będą odrysowywali samochody z 
szablonów i kolorowali je różnymi 
technikami.  
W nauce poprawnego reagowania 
na sygnalizację świetlną na 
przejściu dla pieszych pomogą nam 
zabawy do piosenek „Światło 
czerwone, światło zielone” i „Jedzie 
auto”. Liczymy też na to, że 
czerwcowa pogoda będzie nam 
sprzyjała i zabaw samochodami nie 
zabraknie również w naszym 
przedszkolnym ogródku. 
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