
Prezentujemy Państwu kolejny numer naszej gazetki    
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Samorządowe Przedszkole 

w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku 

 

 

 

 



Wizyta Świętego Mikołaja 

 

Dnia 6 grudnia miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Do przedszkola przybył Święty Mikołaj. 

Dzieci czekały na tę wizytę cały rok. Już o poranku wypatrywały Mikołaja. W podziękowaniu za przybycie 

z dalekiej Laponii zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne - śpiewały piosenki i recytowały wiersze. 

Szczególnym momentem w trakcie wizyty było wręczenie prezentów oraz pamiątkowa fotografia                      

z Mikołajem. Wszyscy podziękowaliśmy naszemu Gościowi za odwiedzenie przedszkola i zaprosiliśmy na 

następną wizytę za rok. 

 

 

 



 

„Piernikowy zawrót głowy”  

Dzieci z grupy IV rozpoczęły przedświąteczne przygotowania piekąc piernikowe ozdoby choinkowe. 

Zabawy i radości było co niemiara…  

Oto sprawdzony przepis: 

„Pierniczki choinkowe” 

50 dkg miodu pszczelego 

25 dkg margaryny                                                                                  

15 dkg cukru    

4 jajka    

1 kg mąki pszennej  

1 torebka proszku do pieczenia  

2 torebki przyprawy do pierników.    

Miód rozpuszczamy w rondelku  dodając margarynę i przyprawę do piernika. Cukier gotujemy  z odrobiną 

wody i tak powstały  karmel  łączymy z miodem,  margaryną i przyprawą, całość  studzimy. Żółtka 

oddzielamy od białek i ucieramy z resztą cukru, dodajemy do nich masę z karmelem. Następnie cały czas 

ucieramy, wsypujemy proszek do pieczenia i przesianą mąkę. Z pozostałych białek ubijamy pianę, którą 

dodajemy do ciasta. Wszystkie składniki mieszamy i wyrównujemy. Wierzch ciasta posypujemy mąką i 

zostawiamy na noc . Następnego dnia wałkujemy ciasto na grubość ok. 0,5 cm, wycinamy foremkami 

dowolne kształty. Pierniki układamy na wysmarowanej tłuszczem blaszce i pieczemy w średnio nagrzanym 

piekarniku. Po  upieczeniu dekorujemy  je w  dowolny sposób.  

                                                                                                                Smacznego!          

 

  

 



W świątecznym nastroju 

JASEŁKA 

 

 

 Święta to wspaniała okazja do przekazywania przedszkolakom bożonarodzeniowych 
tradycji. Ich nadejścia oczekują z  niecierpliwością zarówno dzieci jak i dorośli. Udziela się wówczas 
miły nastrój. Wspólne przeżywanie najbardziej rodzinnych świąt jakimi są  Święta Bożego Narodzenia 
jest  w Samorządowym Przedszkolu w Radoszycach tradycją. W blasku światełek i żywych jodełek 
mali aktorzy z grupy III „Pszczółki" pod kierunkiem wychowawczyni Pani Lidii Chwaścińskiej 
zaprezentowali swoje aktorskie umiejętności rodzicom i zaproszonym gościom. Na scenie pojawiły się 
aniołki, pastuszkowie, nie zabrakło Maryi z Dzieciątkiem i Józefem. Po występie we wszystkich 
grupach miała miejsce wieczerza wigilijna. Pełna radości i ciepła atmosfera tego spotkania zapewne 
na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków. 
 
                                                                                                                                  

                ,,To właśnie tego wieczoru,                                                                             

                 Od bardzo wielu wieków,                                           

                                                                            

Pod dachem tkliwej kolędy 

                  Bóg rodzi się w człowieku” 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magia świąt  

 

Nadeszły oczekiwane, magiczne święta. 

Bo muszą być w roku takie dni. 

  By spełniać się mogły najskrytsze sny(…) 

Gdy zasiądziemy do Wigilijnego stołu , 

Zapalimy świeczki, z kolędami wyciągniemy teczki. 

Gdy podzielimy się opłatkiem, 

Złożymy najserdeczniejsze życzenia. 

To właśnie w tej chwili spełniają się marzenia, 

Miłością , myślami, uczuciami 

podzielimy się z bliskimi w ten czas 

Bo bez nich przecież nie byłoby nas, 

Więc w naszych sercach 

zawsze będą święta. 

A droga do lepszego jutra będzie rozpoczęta… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tradycja świąt Bożego Narodzenia 
 

 
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególnej życzliwości, wzajemnej pomocy i dostrzegania 

potrzeb innych. Dajemy również dzieciom szansę odczuwania radości z obdarowywania innych. Wszystkie 

doświadczenia związane z tym przeżyciem, którego doświadczamy w dzieciństwie, będą owocowały 

pozytywnymi nawykami w przyszłości. 

Zwyczaje Świąteczne stanowią w życiu dziecka ważny element dydaktyczny i wychowawczy.  

Dziecko intuicyjnie wyczuwa i poznaje, co dla najbliższych jest istotną wartością. Zachowanie dorosłych, 

różnego rodzaju czynności ujawniające sposób świętowania, pozostawiają głęboki ślad w kształtującym się 

od najmłodszych lat życiu dziecka. 

Nawet najmłodszym warto pomóc w głębszym przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, uwzględniając 

oczywiście wiek i możliwości poznawcze dziecka. 

Nie chodzi o to, by przesłanie świąt zostało dzieciom sprawione górą kosztownych prezentów lub 

traktowanie tych dni jedynie, jako okazji do spotkań dorosłych przy suto zastawionym stole. 

Święta Bożego Narodzenia to chyba najbardziej rodzinny okres w roku. Dla wielu dorosłych wspomnienia 

przeżywanych w dzieciństwie świąt mają przez całe życie niezapomniany smak i koloryt. 

W przedświątecznym zabieganiu warto znaleźć chwilę na wspólne z dzieckiem przygotowanie 

dekoracji świątecznych, np. łańcuchów lub innych ozdób choinkowych. Słuchanie kolęd i świątecznych 

piosenek pozwala rozwinąć u niego sprawność manualną i wyobraźnię. Dzieci są szczęśliwe, kiedy mogą 

brać udział w świątecznych przygotowaniach. Otwieranie pudeł z ozdobami choinkowymi oraz ozdabianie 

nimi domu i choinki jest niepowtarzalnym przeżyciem. Będzie to także dobry moment na wyjaśnienie 

dziecku znaczenia nadchodzących świąt. 

Odpowiednio wcześniej zachęćmy dzieci, by zapisały lub narysowały list do Świętego Mikołaja. Dzieci 

potrzebują wiary w Mikołaja, dobrze się czują w świecie fantazji. One chcą, by do nich przychodził, 

wyobrażają go sobie, jako dobrego dziadka, który zawsze będzie o nich pamiętał. Nie zamieniajmy wiary                 

w Świętego Mikołaja na rodzinną wyprawę do hipermarketu, gdzie dziecko samo może wybrać sobie "coś 

pod choinkę". Najpiękniejszy prezent nie zastąpi emocji oczekiwania na spełnienie dziecięcych marzeń. 

Dzieci mogą także wziąć udział w przygotowaniu świątecznych potraw. Własnoręcznie wykonane 

pierniczki czy inne słodkości sprawią, że dziecko poczuje się kimś ważnym i wyjątkowym, a pochwały 

domowników i rodziny zwiększą jego samoocenę. Po świątecznym posiłku czas na wspólne kolędowanie. 

Maluchy mogą przedstawić własny program artystyczny - wierszy i piosenek o tematyce świątecznej                        

z pewnością nauczą się w przedszkolu, a w śpiewaniu kolęd pomogą wszyscy zgromadzeni. 

Dla dziecka Boże Narodzenie jest ogromnym przeżyciem, choć nie zawsze do końca zrozumiałym. Fakt, że 

rodzice nie idą do pracy i ubierają się odświętnie oznacza ważne wydarzenie. Spędzanie świąt z całą rodziną 

jest niezwykle potrzebne w rozwoju społecznym małego dziecka, które odkrywa, że jest kochane przez 

mamę, tatę, dziadków i rodzeństwo. Maluch uświadamia sobie, że ma dużą, kochającą rodzinę, co 

przyczynia się do osiągnięcia równowagi emocjonalnej. Święta to wspaniała okazja do przekazania 

dzieciom bożonarodzeniowej tradycji. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Kolędujemy z Filharmonią Świętokrzyską 

 

Dnia 20 grudnia 2013 r. w naszym przedszkolu odbył się świąteczny koncert Filharmonii                                      

pt. „ Kolędowy zawrót głowy” Pod takim tytułem odbyło się spotkanie z muzykami Świętokrzyskiej 

Filharmonii. Wspólne muzykowanie i kolędowanie w różnych stylach,  między innymi: reggae, swing, 

bossa nova wprowadziło nas wszystkich w świąteczny klimat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                            

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bal karnawałowy 

               Dnia 14 stycznia odbył się bal karnawałowy, kolejny już raz w gościnnych progach Hali Sportowej                        

w Radoszycach. Bawiła nas Agencja Artystyczna W programie było wiele atrakcji i niespodzianek. 

Wspólna zabawa dała dzieciom wiele radości i mnóstwo niezapomnianych chwil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

W piątek 17 stycznia nasze przedszkole odwiedziło  Studio Artystyczne Magik  z Białegostoku. 

Przedszkolaki miały okazję obejrzeć przedstawienie pt. Przygody Pysia i Margolka, czyli dwa skrzaty, dwa 

światy. Spektakl opowiadał historię małego skrzata Pysia, który trafił do leśnej szkoły. Jego zachowanie 

oraz wygląd wywołały niechęć wśród zwierzątek. Okazało się jednak, że to skrzacik jako jedyny zdołał 

uratować dom wiewiórki wykazując się znajomością numeru alarmowego. Ciekawa, pouczająca historia,                 

z której dzieci dowiedziały się, że nie można nikogo wyśmiewać i dyskryminować. 

 

 

 

Jasełka dla Babci i Dziadka 

W niedzielę 19 stycznia 2014 roku, grupa III „Pszczółki” zaprezentowała przepiękne jasełka dla 

Babci i Dziadziusia przygotowane pod kierunkiem Pani Lidii Chwaścińskiej. W tym roku swoje święto 

Babcie i Dziadkowie obchodzili w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Radoszycach. 

Przedszkolaki wcieliły się w role jasełkowe jak profesjonalni aktorzy. Odważnie i z wielkim 

zaangażowaniem przedstawili historię narodzin Jezusa, a wspólne kolędowanie sprawiło zebranym wielką 

radość. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dla Babci i Dziadziusia. 

Dla kogo ta laurka, 

                                                     w słońcu, zieleni, chmurkach ? 

Dla kogo każda wnuczka, 

dla kogo każdy wnuczek, 

maluje dzisiaj kwiaty, 

przynosi upominek ? 

Dla kogo jest ten wierszyk 

i życzenia od dzieci ? 

Już wiecie ? 

Oczywiście! 

Dla wszystkich Babć i Dziadków 

Na świecie.  

                                            Wanda Chotomska 

 

 

 

 

 

 

 

 



W dniach 03.02 – 14.02. 2014 r. w naszym regionie przypadają ferie zimowe. Prosimy rodziców                                

i opiekunów  o szczególną opiekę nad dziećmi w tym czasie. Tym, którzy będą z nich korzystać 

życzymy wspaniałego wypoczynku  i szczęśliwego powrotu do domu i przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

„Hej dzieciaki, hej, maluchy, zakładajcie kurtki! 

Weźcie czapki, rękawiczki, no i ciepłe butki. 

Hej, dzieciaki, hej, maluchy, biały śnieżek pada. 

Chodźcie z nami na góreczkę będzie tam zabawa! 

Na sanki, na sanki, ulepimy bałwanki. 

Hej, dzieciaki, hej, maluchy, wszystkich zapraszamy. 

Weźcie mamę, weźcie tatę i razem zjeżdżamy. 

Hej, dzieciaki, hej, maluchy, łapcie śnieżek biały”. 

Róbcie kule, róbcie orły i lepcie bałwany! 
 

 

 

 

 

 

 



Z wizytą w Smerfowym lesie 

 
We wtorek 18 lutego nasze przedszkole odwiedzili aktorzy ze Studia Artystycznego Edu Artis        

z Krakowa. Przedstawili spektakl pt. „Z wizytą w Smerfowym lesie” – Smerfetka, Zgrywus i Gargamel 

wprowadzili dzieci w smerfowy leśny świat, pełen przygód, ekologii i dobrodziejstw Matki Natury, ale 

również czyhających w nim niebezpieczeństw. 

 

 

Dawno, dawno temu… 

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami 

Gdzieś daleko…, a może całkiem blisko… 

Z dala od halasu, w samym srodku lasu 

Tam gdzie gęste knieje, tam się rzecz ta dzieje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



KOLORY  TOLERANCJI 

 

 

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci wraz nauczycielkami i rodzicami wzięły udział                         

w konkursie plastycznym „Kolory tolerancji”. Organizatorem Konkursu jest Zakład Zintegrowanej Opieki 

Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Celem konkursu  jest budowanie postaw tolerancji                                   

i przełamywanie stereotypow o odmienności innych kultur i narodów. Wykonanie prac do konkursu 

odbywało się w formie zajęć otwartych, na których dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały prace 

plastyczne związane z tematyką przedziwdziałania dyskryminacji i nietolerancji wobec innych kultur                       

i narodów. Prace plastyczne wykonano  dowolną techniką. Koordynatorem konkursu była pani Danuta 

Majchrzak.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nasze sugestie. Co warto wiedzieć?                          
 

 

Kary i nagrody w wychowaniu  

 
Kary i nagrody to powszechnie stosowane metody wychowawcze. Nie zawsze jednak wiemy, 

kiedy i jak nagradzać i karać nasze dzieci, aby oddziaływania wychowawcze przynosiły 

oczekiwany skutek. Nie ma na to gotowej recepty, gdyż każde dziecko jest indywidualną 

jednostką i to, co działa na jedno, może okazać się zupełnie nieskuteczne w przypadku innego. 

Na rodzaj i skuteczność oddziaływań wychowawczych rodziców mają wpływ rozmaite czynniki, 

jak np.: 

 wrodzone cechy dziecka, np. typ temperamentalny 

 stan zdrowia dziecka 

 temperament i osobowość rodzica  

 doświadczenia rodzica z okresu własnego dzieciństwa 

 postawy rodzicielskie prezentowane przez rodzica 

 konsekwencja bądź jej brak w egzekwowaniu od dziecka wymagań 

 rodzaj stosowanych nagród i kar 

 

  

I. Kara w wychowaniu dziecka 

 

Karanie ma na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań dziecka. Powinno być stosowane 

wtedy, jeżeli nie pomaga prośba, perswazja, upomnienie, czy polecenie. Kara jest naprawdę skuteczna 

tylko wówczas, jeżeli dziecko rozumie, za co i dlaczego zostało ukarane. W związku z tym powinna być 

ona dostosowana do wieku, okoliczności, rodzaju przewinienia i indywidualnej wrażliwości dziecka. Np. 

bardzo wrażliwemu dziecku często wystarczy upomnienie, zmartwienie rodzica, ostrzejsze zwrócenie 

uwagi, rozmowa i wytłumaczenie, na czym polega niewłaściwość jego zachowania.  

Kara jest skuteczniejsza, jeżeli karzący jest dla dziecka autorytetem, osobą, na której dziecku zależy. 

Jako metoda wychowania spełnia ona swoje funkcje , jeśli jest stosowana świadomie, konsekwentnie. 

Powinna uczyć dziecko odpowiedzialności i przewidywania rezultatów swojego postępowania, a także 

wywołać chęć zmiany dotychczasowego zachowania się. 

 

 

 

 

 

 



 

Warunki skuteczności kary: 

 

 powinna być ona adekwatna do winy i sprawiedliwa (nie można np. karać dziecka za coś, co zrobiło 

niechcący lub dawać surowej kary za drobne przewinienie)  

 powinna być stosowana konsekwentnie  

 powinna uwzględniać okoliczności, wiek dziecka, motywy jego czynu  

 powinna następować bezpośrednio po przewinieniu  

 powinna być dla dziecka zrozumiała - należy mu wytłumaczyć, dlaczego zostało ukarane  

 

Do najczęściej stosowanych kar należą: 

 

 kary cielesne (fizyczne)  

 krzyk, wyzwiska, straszenie  

 konsekwencje logiczne  

 zabranie uwagi rodzica (np. milczenie, brak kontaktu wzrokowego)  

 wyrażenie swojego smutku, zawodu, dezaprobaty dla zachowania dziecka  

 słowna nagana  

 odebranie przywileju, przyjemności  

 odesłanie w nudne miejsce ( kara skuteczna w przypadku młodszych dzieci) 

 

1. Kary fizyczne i agresja słowna 

Kary fizyczne i agresja werbalna (krzyk, wyzwiska) niosą za sobą wiele negatywnych konsekwencji, 

nagminne ich stosowanie to poważny błąd wychowawczy. 

Negatywne skutki kar cielesnych: 

Ponieważ karę cielesną stosuje się pod wpływem silnych, negatywnych emocji, można niechcący wyrządzić 

dziecku krzywdę. 

 kara cielesna uczy, że posłuszeństwo najłatwiej wymusza się przemocą  

 kara cielesna może nieodwracalnie nauczyć dziecko agresji lub przyzwyczaić do roli ofiary  

 kara cielesna jest często wyrazem bezsilności rodzica  

 kara cielesna obniża samoocenę dziecka i osoby karzącej  

 dziecko karane fizycznie może odczuwać negatywne emocje wobec osoby karzącej, agresję, 

chęć odwetu  

 aby uniknąć kary, dzieci mogą zacząć kłamać, ukrywać swoje przewinienia  

 dzieci karane fizycznie stają się nieczułe na łagodniejsze metody wychowawcze  

 kary fizyczne nie ułatwiają dziecku panowania nad sobą i -kontrolowania emocji                          

i zachowania  

Krzyk, agresja słowna również nie są skutecznymi metodami wychowawczymi. Tego typu kary 

zazwyczaj zaniżają samoocenę dziecka, mogą również budzić w dziecku agresję. Poza tym  

mniej wrażliwe dzieci przyzwyczajają się do tego typu kar i puszczają je mimo uszu. Rodzic 

natomiast traci w oczach dziecka autorytet jako osoba, która nie potrafi panować nad swoimi 

emocjami. 

 

  



 

 Konsekwencje logiczne 

Konsekwencje logiczne w naturalny sposób wynikają z przewinienia dziecka. Na przykład.: 

jeżeli dziecko nie nauczyło się na klasówkę, dostaje negatywną ocenę,  

zepsuło koledze zabawkę – powinno przeprosić i oddać swoją lub odkupić ze swojego 

kieszonkowego, 

rozlało coś – musi to posprzątać  

bije inne dzieci – zostaje wykluczone z zabawy  

wykłóca się o oglądanie TV – wyłączamy telewizor. 

 

3. Odesłanie w nudne miejsce 

W przypadku młodszych dzieci skuteczne bywa odesłanie w jakieś nudne miejsce, w którym nic 

ciekawego się nie dzieje – dziecko musi tam pozostać tyle minut, ile ma lat. Tego typu działanie 

możemy zastosować np., jeżeli nasze dziecko ma atak złości, nie chce wykonać jakiegoś naszego 

polecenia – jest to dla niego czas, by mogło się uspokoić, zastanowić nad swoim zachowaniem. 

Oczywiście musimy dziecku wytłumaczyć, dlaczego zostało odesłane, a po odbytej karze zawsze 

trzeba z nim porozmawiać na temat jego zachowania. 

 

PAMIĘTAJMY, ŻE CZĘSTE STOSOWANIE KAR NIE DAJE POZYTYWNYCH 

REZULTATÓW – PODSTAWĄ NASZYCH ODDZIAŁYWAŃ NA DZIECKO POWINNY 

BYĆ PRZEDE WSZYSTKIM NAGRODY, POCHWAŁY. 

 

II. Nagroda w wychowaniu dziecka  

Nagradzanie dziecka ma na celu zachęcanie go do właściwego postępowania, podtrzymuje i 

utrwala pozytywne cechy i zachowania dziecka. Dziecko, które jest nagradzane, nabiera wiary w 

siebie, zaufania do swoich możliwości, czuje, że jest kochane i akceptowane przez rodziców. 

Poza tym otrzymywanie nagród jest dla dziecka źródłem pozytywnych uczuć, radości, dobrego 

samopoczucia. Dzięki nagradzaniu umacniają się więzi emocjonalne między dzieckiem a 

osobami nagradzającymi. 

 

Rodzaje nagród: 

 

 pochwała, uznanie  

 uśmiech, przytulenie dziecka  

 wspólne atrakcyjne spędzanie wolnego czasu  

 sprawianie dziecku przyjemności  

 wizyta u kolegi, koleżanki lub zaproszenie ich do domu  

 nagrody rzeczowe  

 zwolnienie z obowiązku  

 uzyskanie jakiegoś przywileju  

 obdarzenie dziecka zaufaniem  

 

 

 

 

 



Nagrody powinny być związane z tym, co dziecko lubi, co sprawia mu przyjemność. Nagradzać 

dzieci trzeba nie tylko za to, co zrobiły dobrze, ale również za powstrzymanie się od złego zachowania.            

Im młodsze dziecko, tym nagrody powinny być bardziej konkretne, jednak z wiekiem powinno się raczej 

zastępować nagrody rzeczowe pochwałami, akceptacją - słownym wyrażaniem naszej aprobaty i 

zadowolenia z zachowania dziecka..  

Dziecko powinno wiedzieć, za co i dlaczego dostaje nagrodę, powinno też na nią zapracować. Nadmierna 

ilość nagród uzyskiwanych bez odpowiedniego uzasadnienia i bez wysiłku ze strony dziecka powoduje, że 

ich wartość maleje, a nagradzanie przestaje być skuteczne. 

Jak chwalić dziecko? 

JEŚLI CHCESZ MIEĆ DOBRE DZIECKO,  CHWAL JE WIELE RAZY  

W CIĄGU DNIA. A JEŚLI MYŚLISZ, ŻE NIE MASZ ZA CO, TO WYMYŚL (NP. ZA 

PODANIE CI KSIĄŻKI) 

 

Dobra pochwała jest: 

prawdziwa – czyli sam w nią wierzysz  

pozytywna – bez krytyki  

przekonywująca – czyli chwalony w nią uwierzy  

poważna – bez żartu i ironii  

pokazująca, co konkretnie nam się podobało  
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