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Warto pamiętać!!! 

 
   14 maja 2018 r. odbędzie się  zebranie z rodzicami. 
   23 maja 2018 r. godz.; 12:30 – w przedszkolu wystąpi Teatr     
  ”SKRZAT” z Krakowa w przedstawieniu: ”Czarująca żaba.”. 
   25 maja 2018 r. o godz.: 13:00 na auli szkolnej odbędzie się 

występ z okazji Dnia Mamy i Taty. Już dziś serdecznie zapraszamy 

rodziców na występ swoich dzieci. Grupa średniaków będzie przebrana 

barwnie i kolorowo. Wychowawca  przygotują dla dzieci stroje na występ. 

Rodziców prosimy o 

przygotowanie dzieciom 

ubrań w odpowiednim 

kolorze i o przyniesienie ich 

w dniu występu rano, w 

podpisanej reklamówce.  
Dziewczynki:  biała bluzka + 

białe rajstopy.  

Chłopcy: biała koszula + 

czarne spodnie. 

Zaprosimy do przedszkola 

kochanych rodziców i 

zaprezentujemy 

przygotowany program artystyczny. Prosimy trzymajcie za nas kciuki, by 

starczyło nam odwagi. Wcześniej wykonamy zaproszenia i prezenty dla 

rodziców, będziemy ćwiczyć tańce i piosenki. 

Prosimy rodziców o pomoc w przygotowaniu uroczystości, chętnych rodziców 

prosimy o upieczenie ciast i zgłoszenie tego wychowawcy. Po występie na auli 

szkolnej zapraszamy rodziców na poczęstunek. Do zobaczenia! 

 

 29 maja 2018 r.  – zorganizujemy dzieciom DZIEŃ Z ŻÓŁWIEM. 



 

W maju planujemy realizację  tematów 

kompleksowych: 

1. Wybrać zawód trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa. 

2. Ruch to wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc. 

3. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki. 

4. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki,  

W maju będziemy uczyć się piosenek:  
„TATA JEST POTRZEBNY” 

 
Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź, 

Tata jest potrzebny, by na spacer pójść. 

Tata jest potrzebny, by przytulić 

mnie 

i bajkę opowiedzieć, gdy oczy klei 

sen. 

 

Bo Tata, Tata, Tata, 

potrzebny bardzo jest. 

Gdy kiedyś spotkam lwa, 

to On uratuje mnie. 

 

Tata jest potrzebny, żeby w piłkę 

grać, 

Tata jest potrzebny, by lizaka dać. 

Tata jest potrzebny, a ja kocham go 

i czuję się bezpiecznie, gdy obok idzie on. 

 

        „Jesteś mamo  skarbem  mym” 
Kiedy mija noc i dzień nastaje, 

Zawsze mówisz mi – witaj kochanie. 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 



Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę. 

 

 

Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił. 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 

 

Kiedy mija dzień i noc nastaje, 

Mówisz – miłych snów, moje 

kochanie. 

Po czym tulisz mnie, czule 

całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę. 

 

Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił. 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 

 

W maju będziemy bawić się przy piosence:  
”ROSNĘ, ROSNĘ,  ”  

Rosnę, rosnę jak na drożdżach 

Już nie jestem skrzat  

Umiem dużo chociaż jeszcze nie mam pięciu lat. 

Biegam szybko jak źrebaczek, 

Jak piłeczka z dziećmi skaczę, z dziećmi skaczę. 

 

       Rosnę, rosnę jak na drożdżach 

Już nie jestem skrzat  

Umiem dużo chociaż jeszcze nie mam pięciu lat. 

Umiem kotka narysować 

I niedźwiedzia naśladować, naśladować. 

 

 



Rozwój społeczny przedszkolaka 
                 W miarę rozwoju świadomości i umiejętności językowych oraz rozumienia 

uczuć i sposobu myślenia innych (tzw. dziecięce teorie umysłu), szybko wzrastają 

umiejętności społeczne przedszkolaków. Widać to najwyraźniej w zabawach z 

rówieśnikami, w których dzieci uczą się różnych umiejętności społecznych, np. 

wchodzenia w interakcje, podtrzymywania dialogu, współpracy, planowania, wspólnego 

ustalania celów zabawy, nawiązywania przyjaźni, dochodzenia do konsensusu, 

negocjowania itp. 

Wyróżnia się wiele rodzajów zabaw w wieku 

przedszkolnym: 
 zabawy samotne – dziecko nie przejawia w nich aktywności społecznej; ten rodzaj 

zabawy występuje najczęściej w grupie trzy- i czterolatków; 

 zabawy równoległe – opierają się na naśladowaniu zachowań rówieśników, ale bez 

wspólnej aktywności dzieci; 

 zabawy wspólne – dzieci w zabawie odgrywają swoje role; 

 zabawy zespołowe – w zabawie ważny jest wspólny cel działania. 

                

                     Bardzo istotną rolę w rozwoju emocjonalno-społecznym mają zabawy w 

udawanie, „na niby”, w których 

dzieci odgrywają różne przeżycia 

i odpowiadają na uczucia innych, a 

poza tym poznają różne role 

społeczne, np. zabawa w dom, w 

lekarza itp. W tym wieku  

nawiązują się też pierwsze 

przyjaźnie, oparte na wspólnej 

zabawie i dzieleniu się zabawkami. 

I choć przyjaźnie te nie mają 

charakteru trwałego, to są bazą 

dla kształtowania się związków 

społecznych na dalszych etapach 

rozwoju.  Dziecko może się 

buntować, przejawiać agresję lub zachowania autoagresywne, mówić wulgarne słowa, być 

trudny do okiełznania, kłamać, zrzucając winę na niewinnych kolegów itp. Powyższe 

reakcje emocjonalne wynikają między innymi z chwiejności emocjonalnej dziecka, 

niskiego progu tolerancji na frustracje, niezgody na porażkę i odmowę. Zadaniem 

rodziców i  nauczycieli w tym okresie życia  jest nauczenie go rozmawiania o uczuciach, 

wyrażania emocji, kontrolowania ich, oraz zapoznanie ze strategiami radzenia sobie z 

lękiem; psycholog Kamila Krocz                        

                                                                       POZDRAWIAM: wych. Dorota Kupka                                         


