
 

1 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

         
 MIESIĘCZNIK IFORMACYJNO-EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA NR 208 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

W TYM NUMERZE: 

• Co słychać w oddziale I? 

• Co planujemy w lutym ? 

• Co słychać w oddziale X ? 

• Hu hu ha zima nie aż taka zła – 
jak rozwijać komunikację 
dziecka na zimowym spacerze. 

• Rehabilitacja ruchowa – 
ćwiczenia równoważne. 

• Wiem co jem – GRANOLA – 
zdrowe i słodkie małe co nieco.  

 

CO SŁYCHAĆ W ODDZIALE I ? 
 

 
 

W ostatnich miesiącach oddział I 
działa w trochę okrojonym składzie, ale 
dbamy o to, by wspólny czas spędzać 
ciekawie, w miłej i radosnej atmosferze. 
Chętnie bierzemy udział w 
uroczystościach i konkursach 
organizowanych w naszym przedszkolu.  
W listopadzie upiekliśmy smaczne 
muffinki, które zachwyciły nasze (i nie 

tylko nasze      ) podniebienia, a w grudniu 
mieliśmy okazję spotkać się z Mikołajem i 
jego Elfami. Styczeń był dla nas również 
ważnym miesiącem, gdyż 
przygotowywaliśmy dla naszych Babć i 
Dziadków upominki „od serca”. Poza tym 

nie zapominamy o regularnych ćwiczeniach 
samoobsługowych i ruchowych, by z dnia na 
dzień stawać się coraz bardziej samodzielnymi 
przedszkolakami.  

Rozwijanie zmysłów, to również 
ważne dla nas zadanie – poprzez zmysły 
poznajemy otaczający nas świat. Dzięki 
Projektowi Edukacyjemu „Gramy Zmysłami”, 
w którym bierzemy udział w tym roku 
szkolnym, nie brakuje nam pomysłów na 
interesujące zabawy sensoryczne. W 
październiku spacerowaliśmy po leśnej ścieżce 
sensorycznej, w listopadzie wspólnie 
muzykowaliśmy na instrumentach 
muzycznych oraz nasłuchiwaliśmy różnych 
dźwięków otoczenia, w grudniu podziwialiśmy 
błyszczące i świecące ozdoby i mobile 
świąteczne, w styczniu dotykaliśmy różnych 
faktur i bawiliśmy się masą porcelanową, 
natomiast w lutym będziemy rozwijać nasz 
zmysł węchu i otoczymy się pięknymi 
zapachami. Życzymy sobie, by drugie półrocze 
było dla nas równie ciekawe i spędzone w jak 

najliczniejszym składzie      . 

 

 

 
 

Opracowała:  
mgr Karolina Król 
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W lutym Urodziny obchodzą: 
 

Romek - oddz.VI 
Teofil - oddz. V 

Wiktor – oddz. III  
Łukasz – oddz. VIII 

 
Jubilatom życzymy dużo 

zdrowia i uśmiechu. 
 

 
 

KALENDARIUM 

 
02 II  – Dzień pozytywnego 
myślenia. 
09 II – Międzynarodowy Dzień 
Pizzy. 
11 II  – Światowy Dzień 
Chorego. 
14 II – Walentynki/Dzień 
Chorych na padaczkę. 
17 II – Światowy Dzień Kota.  
23 II – Ogólnopolski Dzień 
Walki z Depresją. 
24 II – Tłusty Czwartek. 
 

08.02.2022 r. Nr 6/187/2022 
 
LUTOWE WYDARZENIA: 
 

• Bal Karnawałowy 
• Składanie przez rodziców 

Potwierdzenia woli 
kontynuowania edukacji 
przedszkolnej w roku szk. 
2022/2023 
- 14 – 28.02.2022 

 
Gazetkę redagują zamiennie: Ewa Dębińska-

Dzidek , Agnieszka Przybyszek i Patrycja 
Rochowiak 
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CO PLANUJEMY W LUTYM ? 
 

ODDZIAŁ I 

 

 
 

W pierwszej połowie lutego w 
oddziale I będziemy kontynuować zabawy 
z wykorzystaniem zimowych ubrań. 
Poćwiczymy ich rozpoznawanie, 
dopasowywanie do symbolu oraz 
zakładanie i zdejmowanie czapek, 
szalików, rękawiczek. Drugą połowę lutego 
spędzimy w karnawałowym nastroju. 
Będzie kolorowo i radośnie. Nie zabraknie 
zajęć i zabaw z wykorzystaniem balonów, 
kolorowych wstążek, konfetti czy trąbek. 
Przy wesołej muzyce spróbujemy 
naśladować różnymi częściami ciała proste 
ruchy i gesty. Nasze głowy przyozdobimy 
wybranymi przez siebie kolorowymi 
perukami, kapeluszami, śmiesznymi 
okularami czy maskami, by potem 
przeglądać się w lustrze i podziwiać swoje 
przebrania. 

 
ODDZIAŁ II I VIII 

 
W lutym będziemy skupiać uwagę 

na dźwiękach, które otaczają nas na co 
dzień. Poznamy różne instrumenty 
muzyczne, na których będziemy grać - 
postaramy się robić to w rytm naszych 
ulubionych piosenek. Stworzymy również 
własne instrumenty - grzechotki. 
Spróbujemy rozpoznać zwierzęta i 
przedmioty po wydawanych przez nie 
odgłosach. Pobawimy się wspólnie  
wierszykami - masażykami. Przez cały 
miesiąc będziemy poruszać się przy 
muzyce oraz tańczyć z chustą i wstążkami. 
Planujemy najlepiej się bawić podczas balu 
karnawałowego. 

 
ODDZIAŁ IV 

 
 W lutym przedszkolaki z oddziału 
IV będą doświadczać polisensorycznie 
białego świata. 
Białe przedmioty, białe zapachy i smaki 
oraz białe dźwięki zagoszczą w oddziale IV 
podczas lutowych zajęć i zabaw. Chłopcy 
będą poznawać białe przedmioty 
codziennego użytku, wąchać przeróżne 
zapachy, realizować się kulinarnie podczas 
smakowania białego budyniu, bezy czy 
odrobiny bitej śmietany. 
 

 
 
 

 
Nie zabraknie też "białych" 
eksperymentów ze śniegiem i wulkanem z 
sody i octu. Biała zima dostarczy nam na 
pewno możliwość obserwowania 
padającego śniegu i kształtów białych 
płatków śniegu. Na zakończenie 
karnawału będziemy brać udział w 
zabawie z balonami i serpentynami. Na 
pewno będzie bardzo kolorowo i 
tanecznie. Z pewnością zjemy też pyszne 
pączki oraz będziemy obserwować 
karnawałowe stroje naszych kolegów i 
dobrze się bawić podczas Balu 
Karnawałowego w naszym przedszkolu. W 
tym miesiącu będzie biało, wesoło, 
smacznie i karnawałowo. 

ODDZIAŁ V 

 
Lutowe zajęcia w oddziale V w 

dużej części łączą się z realizowanym 
tematem „Nasze zabawki – piłki i 
samochody”. Stworzymy w naszej sali 
kolekcje samochodów i piłek. Będziemy 
śpiewali o zabawkach. Nie zabraknie 
zabaw ruchowych jako inscenizacji 
ruchowej piosenek, np. „Piłka, piłka w górę 
leci”, czy „Jedzie, jedzie czerwony 
samochód”. W naszym planie są również 
zabawy z piłką wymagające rzucania, 
turlania i kopania piłki.  
Będziemy razem czytali (czytanie 
uczestniczące) opowiadanie o piłce. 
Podejmiemy próby malowania drogi 
samochodu w ograniczonym polu.  
Ćwicząc spostrzegawczość spróbujemy 
układać proste rytmy wykorzystując 
obrazki piłek i samochodów. Pogoda za 
oknem nie sprzyja zabawom na świeżym 
powietrzu, ale jeżeli będzie taka 
możliwość zabawy piłkami czy 
samochodami odbędą również w naszym 
przedszkolnym ogródku.  

 
ODDZIAŁ VI 

 
W miesiącu lutym poznamy kilka 

zwierząt domowych. Dowiemy się, jakie 
zwierzęta można hodować w domu. Jakie 
pupile lubimy najbardziej, jak wabią się 
nasze zwierzęta i czy posiadamy je w 
swoich domach? Temat to niezwykle 
przyjemny, bo chyba każdy lubi zwierzęta 
domowe szczególnie te, do których można 
się przytulić i są naszymi domownikami  
oraz przyjaciółmi. 

 

 

ODDZIAŁ VII 
 
Luty w oddziale VII zapowiada się 

bardzo muzycznie -  wreszcie mamy 
karnawał. Będziemy poszukiwać i 
rozpoznawać dźwięki i odgłosy z bliskiego 
otoczeni.   Niech nikogo nie zdziwi, jeśli 
będzie słyszał zza naszych drzwi dźwięki 
instrumentów muzycznych, muzykę 
klasyczną, relaksacyjną czy dziecięce 
przeboje. W lutym zapoznamy się z 
instrumentami, utrwalimy sobie nazwy już 
poznanych i nauczymy się, jak prawidłowo 
grać na każdym instrumencie. Spróbujemy 
stworzyć własne instrumenty, a także 
wydobyć dźwięki z przedmiotów 
codziennego użytku: pudełek, talerzy, 
garnków, itp. Będziemy tańczyć, klaskać, 
tupać w rytm muzyki oraz śpiewać. 

 
ODDZIAŁ III i IX 

 
W lutym dzieci z obu oddziałów 

będą uczyć się  o figurach geometrycznych. 
Poznają podstawowe kształty: koło, trójkąt, 
kwadrat, prostokąt. Będą wyszukiwać wokół 
siebie przedmioty w danym kształcie, 
nazywać (również z pomocą symboli PCS) 
figury, układać rytmy, tworzyć obrazy z 
kolorowych, kartonowych figur. Posłuchają 
piosenek o kształtach i pobawią się w 
zabawę „Kółko graniaste”. Z okazji 
Karnawału będą wybierać i przymierzać 
stroje karnawałowe, przeglądać się w nich w 
lustrze. Wezmą udział w sesji zdjęciowej - za 
obiektywem stanie jedna z nauczycielek. 
Dzieci wykonają maski karnawałowe 
według własnego pomysłu oraz zatańczą do 
muzyki z wcześniej ozdobionymi balonami. 

 
ODDZIAŁ X 

 
W  lutym  w oddziale X będzie pełno 

muzyki i zabaw karnawałowych. Poznamy 
nazwy instrumentów oraz  nauczymy się na 
nich grać cicho i głośno. Stworzymy również 
swoje własne bębenki i grzechotki, na 
których będziemy wspólnie grać, jak w 
orkiestrze. Podczas zabawy karnawałowej 
nie zabraknie wielu zabaw tanecznych, przy 
których poćwiczymy trzymanie się za ręce. 
Będziemy przebierać się w stroje 
karnawałowe oraz pobawimy się w 
zgadywanie, jaka to postać. Wykonamy 
własnoręcznie maski karnawałowe 
ozdabiając je kolorowym konfetti. 
Zaśpiewamy dużo piosenek z 
pokazywaniem gestów i wykonamy wiele 
prac plastycznych. Ten miesiąc zapowiada 
nam się bardzo wesoło. 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

  

 CO SŁYCHAĆ W ODDZIALE X ? 
 
Nowy Rok dzieci z oddziału X  

rozpoczęły zabawami o tematyce 
zimowej. Poznaliśmy, jak wygląda  
padający śnieg i  bałwan. Śpiewaliśmy 
dużo piosenek z pokazywaniem gestów 
o płatkach śniegu, mroźnej pogodzie i 
bałwanku. Doświadczaliśmy śnieg 
wielozmysłowo zarówno ten zimny na 
dworze, jak również ten sztuczny 
wykonany wspólnie w przedszkolnej 
sali.  Aby nie zmarznąć zimą uczyliśmy 
się samoobsługi podczas ubierania 
czapki, szalika i rękawiczek. Ubieraliśmy 
również bałwanka i misia, a przy tym 
mieliśmy mnóstwo zabawy ucząc się 
także wierszyka. Doczepialiśmy również 
bałwankowi kolorowe guziki, które 
zgubił podczas zimowej pogody. Nasza 
grupa codziennie ćwiczy komunikację, 
aby z dnia na dzień co raz więcej ze sobą 
rozmawiać. Uwielbiamy zabawy 
ruchowe i sensoryczne z 
wykorzystaniem wielu mas 
plastycznych, ziarenek i kaszy. Robimy 
wiele prac plastycznych, które zawsze 
ozdabiają naszą salę.  W styczniu 
pamiętaliśmy oczywiście o naszych 
kochanych Babciach i Dziadkach 
podczas ich święta. Z masy solnej 
wykonaliśmy serduszka ze świeczką 
oraz kolorowe krawaty. Nie mogło 
zabraknąć kart z pięknymi życzeniami, 
które ozdobiliśmy kwiatami. Nasza 
grupa uwielbia muzykę, tańce i śpiew, 
dlatego w lutym  spędzimy czas na 
nauce o instrumentach i 
karnawałowych zabawach. Wykonamy 
własne bębenki i grzechotki, na których 
nauczymy się grać.  Będziemy 
przebierać się w stroje karnawałowe 
oraz  tańczyć i bawić się w rytm 
karnawałowej muzyki. To będzie dla nas 
wspaniały czas! 

 

 
 

       
 

 

 
 

Opracowała:  
mgr Izabela Szymaszek 

 

 
HU HU HA ZIMA NIE AŻ TAKA ZŁA – 

CZYLI JAK ROZWIJAĆ KOMUNIKACJĘ 

DZIECKA NA ZIMOWYM SPACERZE 

 
Zimą dorośli najchętniej 

zaszyliby się pod ciepłym kocem z 
filiżanką dobrej herbaty i w takim 
stanie przetrwali ten trudny czas, gdy 
na dworze mróz, ślisko i śnieg wpada 
za kołnierz. 
Dzieci jednak najczęściej nie podzielają 
tych pragnień nieustannie domagając 
się ruchu, zabawy i nowych wrażeń. 
Wszystkie te potrzeby można 
zaspokoić wybierając się z nimi na 
zimowy spacer. Najlepiej na spacer do 
parku, lasu, na pobliski skwerek, nie 
tylko po drodze do sklepu, gdy głowa 
dorosłego zaprzątnięta jest zakupami, 
sprawami do załatwienia na wczoraj, 
bo wtedy umyka wiele cennych rzeczy. 
Warto udać się na spacer dla samego 
SPACERU. Taka wyprawa służy nie 
tylko dotlenieniu i poprawie kondycji 
dziecka, ale jest to również znakomita 
okazja do zdobywania przez dziecko 
nowych doświadczeń, w tym rozwoju 
jego mowy i komunikacji. Świat jest 
bardzo ciekawy o każdej porze roku i 
przy niemalże każdej pogodzie można 
się znakomicie z dzieckiem bawić. 
Przede wszystkim warto z dzieckiem 
rozmawiać o tym, co dzieje się wokół 

r
a

nas – zwrócić jego uwagę na to, że jest 
zimno, że marzną policzki. Można 
obserwować wydobywającą się  z ust 
parę, można chuchać na dłonie, na 
szyby, potem na tych szybach palcem 
rysować różne wzorki. 

 Najwięcej zimowych atrakcji 
wiąże się ze śniegiem. Można robić z 
niego kulki i rzucać nimi w siebie lub 
do innego celu, można ulepić bałwana, 
a nawet całą bałwankową rodzinę. 
Można obserwować lecące płatki i 
patrzeć, jak topnieją na dłoni. Można 
wystawić język i pozwolić, by spadło 
na niego kilka śniegowych płatków. 
Wiele frajdy sprawi dziecku tropienie 
śladów na śniegu, można te ślady 
zrobić samemu, ale można również 
obserwować ślady innych ludzi, 
zwierząt, warto spróbować je 
przyporządkować – np. te zrobił 
piesek, a te ptaszek. Zabawne może być 
również strącanie lub zdmuchiwanie 
śniegu z gałęzi drzew. Warto również 
poszukać lodowych sopli, pozwolić 
dziecku obejrzeć z bliska odłamany 
kawałek. 

Zimą koniecznie trzeba wybrać 
się z dzieckiem na sanki i zachęcić je, 
by samo spróbowało sanki pociągnąć 
za sznurek lub pchać, a może dziecko 
spróbuje pociągnąć rodzica? Z 
pewnością mu się to nie uda, ale 
śmiechu będzie co niemiara. Jeżeli 
dziecko ma na sobie ciepłe, 
nieprzemakalne ubranko warto 
pozwolić mu chwilę poturlać się po 
śniegu, czy zrobić leżąc na plecach 
„orzełka” rękoma i nogami. 

W zimowy czas musimy 
pamiętać o dokarmianiu ptaków i 
warto tą troską zarazić swoje dziecko. 
Ptaki na pewno ucieszą się z 
przyniesionych im do parku okruchów, 
a dziecko będzie miało okazję 
poobserwować je z bliska, jak 
podlatują, jak dziubią okruchy, jak 
trzepocą skrzydłami. 

Po takim spacerze dziecko 
chętnie zaszyje się z rodzicem pod 
kocem i chętnie wypije  z nim filiżankę 
dobrej herbaty i wtedy łatwiej będzie 
przetrwać ten trudny czas, gdy na 
dworze mróz…. 

 
Opracowała: 

 mgr Ewa Dębińska - Dzidek 
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Wałek jest podłożem mniej stabilnym 
niż materac, lecz bardziej niż piłka. 
Daje możliwość wychyleń w dwóch 
kierunkach. Istnieje również możliwość 
jego unoszenia. Zależnie od ułożenia 
dziecka można powodować wychylenia 
na przykład: w przód i w tył, gdy 
dziecko znajduje się w pozycji leżącej 
przodem na wałku lub na boki, gdy 
dziecko leży lub siedzi okrocznie na 
wałku. 
Często wykonywanymi ćwiczeniami są 
te prezentowane poniżej: 
 

*dziecko leży przodem w poprzek 
wałka, ćwiczący trzyma je za biodra i 
porusza w przód i w tył tak, aby 
przedramiona pozostawały na wałku. 
Jest to ćwiczenie przygotowujące do 
podporów na przedramionach, a 
następnie na dłoniach; 
*dziecko na wałku w pozycji jak wyżej, 
ręce wysunięte w przód, dłonie na 
podłożu lub na wałku. Ćwiczący jedną 
ręką lekko dociska biodra dziecka do 
wałka, drugą pokazuje z przodu(w linii 
środkowej dziecka) zabawkę. Gdy 
dziecko skupi na niej wzrok, przesuwa 
zabawkę wolno na boki, w górę i w dół, 
w zakresie pola widzenia dziecka, tak 
aby mogło wodzić oczami za zabawką, 
skręcając  w jej kierunku głowę. Jest to 
ćwiczenie koncentracji uwagi, 
przygotowujące do rotacji barków, a w 
dalszej kolejności uwalniania ręki do 
podawanej zabawki; 
*dziecko leży wzdłuż wałka, kończyny   
górne przed wałkiem. Wychylenie 
dziecka wraz z wałkiem na boki 
powoduje podparcie się na jednej ręce i 
uwolnienie drugiej; 
*dziecko siedzi na wałku położonym 
poprzecznie. Ćwiczący chwyta za uda 
dziecka i wykonuje ruch do tyłu. Tułów 
dziecka wychyla się do przodu w miarę 
jak wałek z dzieckiem odchyla się ku 
tyłowi. Ruch wykonuje się delikatnie, 
stopniowo zwiększając wychylenia, 
zawsze jednak tak, aby dziecko było w 
stanie kontrolować ruch, napinając 
mięśnie brzucha i szyi oraz wysuwając 
głowę i kończyny górne w przód. 

Opracowała: 
mgr Agnieszka Kudyniuk  

(na podstawie książek M. Matyja, A. Gogola 
„Edukacja   sensomotoryczna niemowląt”, M. 

Borkowska „ABC rehabilitacji dzieci”) 

 

 

REHABILITACJA RUCHOWA – 

ĆWICZENIA RÓWNOWAŻNE 
 

Dla rozwoju prawidłowych 
wzorców postawy i ruchu niezbędny 
jest prawidłowy mechanizm 
antygrawitacyjny i związane z nim 
elementy tj.: 

• rozwój wielkości i rozkładu 
napięcia posturalnego; 

• wyhamowanie tonicznej 
aktywności odruchowej i 
rozdzielenie globalnych 
synergii mięśniowych; 

• rozwój kontroli środka 
ciężkości ciała; 

• rozwój orientacji w linii 
środkowej ciała; 

• rozwój kontroli punktów 
kluczowych ciała; 

• rozwój integracji napięcia 
posturalnego we wzorcach 
reakcji nastawczych i 
równowagi-wyrównanie 
posturalne. 

Warunkiem realizacji prawidłowych 
wzorców ruchowych jest odpowiedni 
poziom napięcia posturalnego - jego 
wielkości i rozkładu. Odpowiedni to 
znaczy na tyle duży, aby pokonać siłę 
grawitacji, ale nie za wysoki, by nie 
hamować swobodnego wykonywania 
ruchów. Dziecko nabywa stosownych 
doświadczeń zarówno w pozycji na 
brzuchu, jak i na plecach. Dzięki temu 
stopniowo uzyskuje dominację reakcji 
nastawczych i równowagi we wzorcach 
postawy i ruchu. Rozwija się integracja 
napięcia mięśni zginaczy i 
prostowników posturalnych(mięśnie 
brzucha, grzbietu, pośladków), co 
obserwuje się w poszczególnych 
płaszczyznach. Równowaga jest 
podstawą efektywnego ruchu. Ważne 
jest dostarczenie dziecku zarówno 
przez rodziców jak i osób 
usprawniających dziecko jak 
największej ilości bodźców 
wpływających na rozwój reakcji 
równowagi. Podczas indywidualnych 
zajęć rehabilitacji ruchowej 
wykonywane są ćwiczenia 
równoważne na wałku. 

WIEM CO JEM 

GRANOLA – ZROWE I SŁODKIE MAŁE 

CO NIECO 

 

 

Domowa granola - jakie 

właściwości dostarcza 

organizmowi? 
 Zastanawiasz się, czy 

granola jest zdrowa? Odpowiedź 
brzmi: tak, jeśli jest przygotowana z 
odpowiednich składników. Jak 
zrobić granolę fit, która dostarczy 
organizmowi tego, co najlepsze, 
nasycając na długo? Najlepszym 
rozwiązaniem będzie domowa 
granola, w której znaleźć można 
płatki wielozbożowe i płatki jaglane. 
Składniki te posiadają spore ilości 
witamin z grupy B, które regulują 
pracę układu nerwowego, są też 
źródłem białka i błonnika 
zapewniającego uczucie sytości na 
długo oraz poprawiającego 
perystaltykę jelit. Dietetyczna 
domowa granola to również porcja 
soli mineralnych, takich jak wapń, 
żelazo, potas, krzem i magnez. Płatki 
jaglane nie zawierają glutenu - są 
zatem polecane osobom z 
nietolerancją oraz chorym na 
celiakię. Domowa granola może być 
dowolnie ulepszana ulubionymi 
składnikami, jak: orzechy, suszone 
owoce, bakalie. Najbardziej smakuje 
Ci granola z miodem i czekoladą? 
Nic nie stoi na przeszkodzie - miód 
działa antybakteryjnie i 
wzmacniająco na organizm, z kolei 
czekolada - zwłaszcza gorzka, jest 
skarbnicą magnezu i, podobnie, jak 
płatki wielozbożowe, witamin z 
grupy B, które usprawniają pracę 
mózgu oraz wpływają korzystnie na 
nastrój. Jak zrobić granolę fit? 

 
 

 

 
 

z

https://sklep.biobabalscy.pl/platki-MIX
https://sklep.biobabalscy.pl/pl/p/Platki-jaglane-BIO-300g/168
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Przepis - domowa granola z miodem i czekoladą 

Przepis na granolę fit jest prosty. Przygotowanie 
domowej granoli nie jest czasochłonne, w związku z 
czym to świetna propozycja dla osób zapracowanych 
lub tych, które nie lubią spędzać zbyt dużej ilości czasu 
w kuchni, jednak zwracają uwagę na to, co znajduje się 
na ich talerzach. Aby granola z miodem i czekoladą 
była nie tylko pyszna, ale i zdrowa oraz aby nie 
wpływała negatywnie na odchudzanie, warto 
przygotować ją w piekarniku. Pieczona granola jest 
bardziej aromatyczna i przyjemnie chrupiąca.  

Składniki: 

• 2 szklanki płatków wielozbożowych  

• 1 szklanka płatków owsianych  

• 3/4 szklanki suszonej żurawiny  

• ⅓ szklanki orzechów nerkowca lub laskowych  

• ⅓ szklanki orzechów włoskich  

• ⅓ szklanki płatków migdałowych  

• ⅓ szklanki wiórek kokosowych  

• 3 łyżki miodu  

• 3 łyżki oleju kokosowego  

• 1/2 szklanki soku pomarańczowego  

• 50 g czekolady gorzkiej  

Przygotowanie: 

Miód i olej rozpuszczamy w garnku na małym ogniu, 
dodajemy sok z pomarańczy. Wszystkie suche składniki, 
poza czekoladą, łączymy ze sobą. Następnie dodajemy 
ostudzoną mieszankę miodu i oleju. Całość układamy 
równomiernie na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 
temp. 160 stopni na ok. 30-40 min. W trakcie pieczenia 
raz na jakiś czas warto przemieszać granolę, aby się nie 
przypaliła. Granola będzie gotowa, gdy mieszanka 
będzie w pełni sucha. Po wystudzeniu dodajemy 
pokrojoną gorzką czekoladę i dokładnie mieszamy. 
Przechowujemy w słoiku lub puszce. Domowa granola 
idealnie smakuje z mlekiem zarówno krowim, jak i 
roślinnym - szczególnie sojowym i kokosowym, a także 
z jogurtem. 
Granola z piekarnika jest świetnym rozwiązaniem na 
szybkie, pełnowartościowe śniadanie oraz sycącą 
przekąskę do pracy, czy szkoły. Powyższy przepis na 
granolę fit można dowolnie modyfikować, zamieniając 
żurawinę na inne suszone owoce, rezygnując z 
orzechów lub dodając ich inny rodzaj. Pieczona 
granola może być zatem dowolnie modyfikowana, 
dzięki czemu bez trudu możemy uzyskać danie, które w 
pełni trafi w nasz kulinarny gust! 

 
Opracowanie: 
Zespół „Wiem, co jem” - Źródło BioBabalscy.pl 

 

Z przykrością informujemy, że w  
dniu 24.01.2022 r. zmarł  

p. Marek Kosieradzki.  
Pan Marek przez 10 lat pracował 

w naszym przedszkolu na 
stanowisku dozorcy. 

Niech odpoczywa w pokoju. 

 
 

 
 
W dniach 14 – 28.02.2022 rodzice dzieci z 

roczników 2014 – 2018 składają 

Potwierdzenie woli kontynuowania 

edukacji przedszkolnej. 

Deklaracje potwierdzenia woli będą 

przekazane rodzicom przez nauczycielki 

oddziałów lub do pobrania z naszej strony 

internetowej z zakładki Strefa rodzica. 

Dzieci z roczników 2014 i 2015, które będą 

kontynuowały edukację przedszkolną 

muszą uzyskać Odroczenie obowiązku 

szkolnego. Przypominamy, że dokument o 

odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka 

wystawia dyrektor szkoły obwodowej wg 

miejsca zamieszkania dziecka na podstawie 

opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. Taki dokument jest ważny 

przez 1 rok szkolny, dlatego co roku należy 

wystąpić o kolejne odroczenie. 

 

Dyżur wakacyjny w tym roku odbędzie 

się w naszym przedszkolu w terminie 

25.07. – 12.08.2022 

Zgłoszenia na dyżur będziemy przyjmować 

w dniach 28.03. – 08.04.2022 

Więcej informacji nt. Dyżurów 

wakacyjnych przedszkoli specjalnych 

znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji. 

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/43006105/Terminy+dy%C5%BCur%C3%B3w+przedszkoli+SPECJALNYCH_wakacje+2022.pdf/e1376619-1b69-1a3d-d5e9-d907164689a5?t=1643357198460

