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Marysia od 2-3 roku życia uczęszczała do Żłobka, 

gdzie moment powierzenia dziecka pod opiekę inną 

niż rodzice mieliśmy za sobą. Pomimo tego, gdy 

zbliżał się 1 września pojawiła się lekka niepewność 

dotycząca nowego miejsca. Jak się zaaklimatyzuje? 

Czy poradzi sobie w nowym środowisku? Czy nie 

będzie wiecznie chorować? 

Podstawowym aspektem, aby przejść ten czas z jak 

najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu (mam tu na 

myśli głównie rodziców😊) jest Nasze nastawienie. 

Należy myśleć w kategoriach pozytywnych. Dziecko 

się usamodzielni i będzie rozwijało wiele umiejętno-

ści. Nauczy się współdziałać w grupie. Co chwilę bę-

dzie Nas zaskakiwać swoją wiedzą czy nowymi umie-

jętnościami.  

Trzeba wierzyć, że Nasz wybór jest słuszny, a dziecko będzie zadowolone. Dziecko wyczuwa strach 

rodzica, co powoduje jego wątpliwości.  

Pomocne dla Nas było także „oglądanie” przedszkola przed 1 września. Często chodziłam z córką na 

spacery w kierunku przedszkola. Oglądałyśmy razem budynek przedszkola, plac zabaw, okolicę.  

Bardzo często wspominałam, że inne dzieci z najbliższego otoczenia córki też chodzą do przedszkola, 

gdzie bawią się, śpiewają, wygłupiają. 

Maryśka odwiedziła przedszkole podczas tygodnia 

adaptacji. 

Mój spokój ducha😊 został osiągnięty, gdy podczas 

odbioru kart wejścia-wyjścia poznałam i porozma-

wiałam chwilę z Panią wychowawczynią, zapozna-

łam się z najbliższym otoczeniem (szatnia, sala) 

gdzie córka miała przebywać. 

Nie obyło się jednak bez przysłowiowego „płaczu” 

córki 2 pierwsze dni. Wtedy sprawdziło się szybkie 

pożegnanie, całus i błyskawiczne wyjście z szatni.  

Pomocne w Naszym przypadku było także zapamię-

tanie przeze mnie kilku imion dzieci z grupy i częste 

nawiązywanie do nich w domu podczas rozmów i za-

baw z córką. 

Stres rodzicielski mija, kiedy mamy wiedzę dotyczącą zasad panujących w przedszkolu, reguł, rytu-

ałów, otoczenia; kiedy poznamy i nawiążemy kontakt z wychowawcami; kiedy zobaczymy, że 

dziecko wraca zadowolone i uśmiechnięte oraz opowiada z pozytywnymi emocjami o swoim dniu   

 „ jak było w kuchni przedszkolnej i oglądało pracę kucharek lub segregowało śmieci”. 

Aleksandra Piątkowska – mama Marysi z Gr. I 

Rys. Maja Zielińska Gr. III 

Rys. Maja Zielińska Gr. III 
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Okres przedszkolny jest ważnym etapem w życiu każdego dziecka, W tym także mojego. Zwracam 

szczególną uwagę na to aby wczesne doświadczenia mojej córki i kontakt z większą grupą rówieśni-

czą były poprawne. Niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywa personel przedszkola ,którego 

zadaniem jest stworzenie przyjaznej atmosfery dla dziecka. Wówczas dziecko wyraża większe chęci 

do brania udziału w wyznaczonych zadaniach i zabawach. Ważne jest też dla mnie aby w momencie 

odbioru dziecka z przedszkola było widać, że miło wspomina miniony dzień i opowiada o nowych 

rzeczach, które poznało.  Wierzę, że edukacja mojej córki w Państwa przedszkolu ułatwi jej dalszy 

rozwój umysłowy i emocjonalny na kolejnych etapach edukacji i życia. 

    

Magdalena Wawrzyniak-mama Mai z Gr. II 

 

Drodzy Rodzice. 

W kwestii obaw w pierwszych dniach w przedszkolu: po pierwsze wcześniejsza propaganda sukcesu.  

Należy prezentować ekscytację nową sytuacją: "Ooo! Nowe przedszkole - jaki duży plac zabaw - Ty 

to masz fajnie..." 

Po drugie - należy uwierzyć w to, co się dziecku mówi.  

Ten element wydaje mi się kluczowy. Dziecko wychwyci ewentualną obawę i sytuacja się pogorszy. 

Dla nas to również ważne, ponieważ tak naprawdę chyba nic więcej nie da się zrobić... 

Pozdrawiam i życzę powodzenia! 

Maciej Wesołowski - tata Gabrysi z Gr. II 

 

Pozostawienie dziecka po raz pierwszy pod opieką przedszkola wiąże się z dużym stresem rodziców. 

Czy dziecko sobie poradzi? Czy zje obiadek? Czy powie, gdy będzie chciało siusiu? Czy nie będzie 

płakać? Zmniejszenie stresu z tym związanego jest bardzo ważne, gdyż każde napięcie rodziców jest 

doskonale odczuwane również przez podświadomość dziecka. Najważniejsze wydaje mi się 

obdarzenie zaufaniem placówki, w której dziecko będzie przebywać. Warto zajrzeć na stronę 

internetową przedszkola, by zobaczyć jak dzieci spędzają czas. Porozmawiać ze znajomymi, których 

dzieci w danym przedszkolu przebywały i były zadowolone. Dobrze jest skorzystać z zajęć 

adaptacyjnych i nastawić dziecko pozytywnie do nowej sytuacji. Samodzielny mały przedszkolak to 

również zdecydowanie mniejszy stres rodziców, warto więc nauczyć dziecko przed pójściem do 

przedszkola wykonywać samodzielnie wiele czynności tj. ubieranie, jedzenie czy toaleta. 

 

Marta Smoczyńska-Marczak- mama Krzysia z Gr. I 
 

 

      
                      Rys. Oliwia Górska Gr. V                                                      Rys. Gabryś Łukasik Gr. V 
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W ogródkach jesienią wyrastają, 

trochę słoneczko przypominają 

i wszystkich wokół zachwycają? 

Maria Czerwińska z Gr. II 

 

Stoi w ogrodzie na jednej nodze. 

Podobny do słoneczka,  

rozdaje ptaszkom swe ziarenka? 

Dzieci z Gr. I z p. Lidką 

Jesienią z drzewa spadają. 

Usychają i wiele kolorów mają? 

Dzieci z Gr. IV z p. Izą i p. Elą 

 

W parku w lesie, na ulicy, 

gdy wiatr wieje z drzew spadają. 

Swoim zmienionym kolorem  

wszystkich zadziwiają. 

Z nich bukiety robimy  

i do domu zanosimy? 

Maja Zielińska, Ania Sobolak, 

Kacper Hordyński z Gr. III 

 Co to za panienka, 

chodzi po lesie, 

kolorowych liści  

cały worek niesie? 

Dzieci z Gr. IV z p. Izą i p. Elą 

 

Co to za pora roku, 

gdy w parku na każdym kroku 

szeleszczą żółte listki, 

a wiewiórka zbiera zapasy 

na zimowe ciężkie czasy? 

Dzieci z Gr. IV z p. Izą i p. Elą 

Rys. Julia Korejba Gr. III 

Rys. Agata Hejnowska Gr. III 

Rys. Karolina Fidik Gr. IV 
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W lesie rośnie ich bez liku, 

gdy je zbierzesz 

są u Ciebie w koszyku? 

Dzieci z Gr. II z p. Izą i p.  Elą 

 

Kapelusz ma brązowy albo kolorowy. 

Rośnie w lesie, na polanie, 

gdy go znajdziesz najpierw pokaż mamie? 

Dzieci z Gr. II z p.  Izą i p. Elą 

Chociaż mała jest i ruda 

po gałązkach szybko skacze 

i na zimę do swych dziupli 

pyszne orzechy znosi? 

Basia Rogalska, Rozalia Grygowska,  

Agata Hejnowska z Gr. III 

 

Po drzewach wysoko skacze, 

zbiera orzechy na trawie? 

Bartek Kuś z Gr. V 

Gdy zimno i deszcz pada, 

kiedy na dwór wychodzisz 

na nogi je wkładasz? 

Dzieci z Gr. II z p. Izą i p. Elą 

 

 

Rys. Laura Bartnicka Gr. IV 

Rys. Julia Korejba Gr. III 

Rys. Oliwia Goluch Gr. IV 

Rys. Olek Muskus Gr. V 

Brązowe spadają z drzewa. 

Każde dziecko je zbiera? 

Olek Muskus i Bartek Kuś z Gr. V 

 

Maja kolce i mundurki zielone, 

gdy spadną na ziemie wypadają z nich 

one? 

Ola Sobolak z Gr. II 
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Najlepiej rozpocząć dzień bardzo wcześnie. Aby 

zdążyć do przedszkola i pracy musimy wstać o określo-

nej porze. Jeśli dziecko będzie wstawało wcześnie rano, 

to oczywiste jest, że wieczorem będzie zmęczone. Po 

drugie, należy pamiętać, aby po przedszkolu, tak zorga-

nizować swoim pociechom zabawę, aby nawet przez 

moment nie pomyślały o małej drzemce. Kolejnym eta-

pem jest unikanie dawania słodyczy po godzinie 17.00. 

Słodycze wyzwalają w dzieciach mnóstwo energii, a 

więc proces usypiania po spożyciu dodatkowych cu-

krów może się przedłużać. Różnicę w senności naszej 

pociechy dostrzeżemy również, gdy ograniczymy oglą-

danie telewizji. Bajki usypiają, ale tylko gdy są czytane 

przez rodziców. Jeśli włączymy dziecku telewizje i damy możliwość oglądania bajek do samego 

wieczora, przyniesie to z całą pewnością odwrotny skutek. Dziecko nie tylko będzie bardziej pobu-

dzone do działania, ale może zbuntować się, gdy użyjemy pilota, aby ten proceder zakończyć. Ostat-

nia rada to wprowadzenie stałego rytmu dnia i codziennych rytuałów. Gdy już za oknem robi się 

ciemno, a na zegarze pojawia się godzina 18.00 wraz z mężem i dzieciakami uruchamiamy „tryb 

nocny”, który ma zawsze taki sam schemat: kolacja, kąpiel, mycie zębów, czytanie bajki i całusy na 

dobranoc od mamy i taty. 

Katarzyna Zielińska -mama Mai z Gr. III i Weroniki z Gr. II 

 

Z niewiadomych powodów ilość energii dziecka 

wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do czasu, który pozo-

stał do położenia się spać. Z tego powodu nie wystarczy 

zwykłe: Czas spać. Dobranoc! 

Trzeba się trochę wysilić. 

Jak wiadomo, światło ekranów działa pobudzająco, więc 

warto wyłączyć wszystkie odbiorniki co najmniej na go-

dzinę przed spaniem. Ten czas można poświęcić na zje-

dzenie kolacji, kąpiel oraz jakąś spokojna zabawę. Gdy 

dziecko jest już pogodzone ze swoim losem pozostaje 

bajka na dobranoc. Trzeba jednak uważać, żeby nie akty-

wować swoich umiejętności aktorsko-recytatorskich, 

gdyż czytanie może stać się tak ciekawe, że nad książką 

spędzimy kolejne dwie godziny. Najlepiej czytać cicho 

i powoli, wręcz monotonnie, żeby maksymalnie po 15 

minutach dziecko odpłynęło do krainy snu. 

Arkadiusz Klepaczewski - tata Zuzi z Gr. III 
Przede wszystkim to my dorośli musimy uporządkować i zorganizować sobie i naszym dzieciom tak 

dzień, by przygotować im wcześniej kolację, kąpiel czy prysznic i znaleźć 15 minut na czytanie przed snem. 

Ważne jest także, by dziecko przed pójściem spać mogło się wyciszyć, nie wykonywało zbyt intensywnych 

ćwiczeń oraz  nie oglądało TV. Dobrym pomysłem jest wspólne zaśpiewanie kołysanki lub innej ulubionej 

piosenki, mocny przytulas i zapewnienie dziecku, że jest bezpieczne, kochane i dla nas najważniejsze.          

Marta Stalmierska - mama Ady z Gr. I i Hani z Gr. IV 

Rys. Lena Brzykcy Gr. IV 

Rys. Kacper Ochimowski Gr. V 
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Poranki są piękniejsze, gdy dziecko jest wyspane i radosne. Żeby takie dni stały się rutyną 

należy wypracować z dzieckiem pewien system. Najważniejsze jest stopniowe „wyciszanie się” 

przed snem. Należy stopniowo ograniczać bodźce, które niepotrzebnie pobudzają organizm. Wieczo-

rami nie powinno się angażować dzieci w ważne, aktywne zadania, włączać długometrażowych ba-

jek, ani prowadzić poważnych rozmów. Powinno się skupić na spokojnej muzyce, miłych pogawęd-

kach. Bardzo przydatne jest również czytanie baśni z czasów młodości rodzica. Słuchanie spokojnego 

głosu mamy czy taty może zadziałać na dziecko jak kołysanka. Sama bliskość rodzica, poświęcenie 

uwagi wprowadzają w dziecku poczucie bezpieczeństwa. Nie musi ono zwracać na siebie uwagi ro-

dzica, jest spokojne i gotowe do położenia się do łóżka. 

Kasia Kulińska - mama Sary z Gr. IV 

Sen jest jednym z głównych czynników wpływających na prawidłowy rozwój każdego 

dziecka. Podczas snu organizm odpoczywa i regeneruje się po dniu pełnym wrażeń. Dlatego niezwy-

kle istotne jest żeby rodzice zwracali uwagę na właściwy cykl dnia. Starajmy się unikać popołudnio-

wych drzemek, które powodują wzmożoną aktywność maluchów wieczorem. Możliwie najwięcej 

czasu spędzajmy na świeżym powietrzu. Nie tylko aktywność fizyczna wpływa na lepszy sen, wysi-

łek umysłowy jest równie ważny. Rozwiązujmy z dziećmi łamigłówki, grajmy w „planszówki”, 

ćwiczmy pamięć poprzez zabawę. Kolejnym ważnym elementem dnia jest przygotowanie do snu. 

Kolacja, kąpiel, dobranocka i wyciszanie. Nie zapominajmy o czytaniu ulubionych bajek i buziaku. 

Po długim intensywnym dniu rodzice mają nareszcie czas dla siebie. 

Paweł Włodarski - tata Witka z Gr. II 

 

Wielu rodziców zapewne zgodzi się, że jeśli chodzi o usypianie niesfornego malucha warto 

spróbować niemal wszystkiego. Z mojego doświadczenia najskuteczniejszą metodą usypiania mo-

jego syna jest czytanie jego ulubionych książek, rozmowa o tym jak minął mu dzień, co ciekawego 

robił, z kim się bawił, czego nowego się nauczył. Ważne jest również zachowanie rutyny w codzien-

nych zajęciach tak aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie. 

Szybkiego i miłego usypiania 

 

Izabela Meyer-Pulkowska - mama Nikodema z Gr. V 

 

*Wczesna pobudka i aktywny dzień, a najlepiej na świeżym powietrzu to najlepszy sposób na to by 

dzieci chętnie chodziły spać 

*Krótka bajeczka lub wymyślona historyjka 

A na koniec: 

*....a może jutro wydarzy się coś jeszcze ciekawszego? Jak szybko zaśniesz to szybciej się przeko-

nasz...:) 

- taka zachęta na szybkie zasypianie 

Lidia Turek - mama Malwinki z Gr. V 

    
 

 
Rys. Leon Wnuk-Lipiński Gr. IV 



 

9 
 

 

GŁOSY BABĆ I DZIADKÓW:  
                 Jak bardzo są sobie potrzebni  

                                   babcie, dziadkowie i wnuczęta? 

 
Dziadkowie i wnuczęta bardzo się kochają. Dziadkowie lubią wnu-

kom opowiadać różne historie z życia rodziny i czytać książeczki. Wnuki po-

winny słuchać uważnie dziadków, ponieważ dziadkowie bardzo lubią jak wi-

dzą, ze wnuki są zainteresowane opowieściami o ich życiu i rodziny. Dziad-

kowie cieszą się gdy wnuki pomagają im w robieniu zakupów, przygotowa-

niu posiłku albo na działce. Lubią też wspólnie spędzać wolny czas np. na 

placu zabaw a także wyjazdy wakacyjne. Babcia i dziadek są szczęśliwi, gdy 

ich wnuczęta są zdrowe i radosne. Dziadkowie maja większą cierpliwość do 

wnuków niż mieli do własnych dzieci, uczą wnuki rzeczy, na które rodzice 

czasem nie mają czasu. Dziadkowie lubią rozpieszczać i przytulać swoje 

wnuczęta. Lubią je karmić zdrowym jedzeniem, owocami a czasem słody-

czami i są zadowoleni patrząc jak wnuki zajadają ze smakiem. Dziadkowie i 

wnuczęta  są sobie bardzo potrzebni do kochania, przytulania, spędzania ra-

zem czasu i poznawania świata.  

 

Ludmiła - babcia Kalinki Domierackiej z Gr.V  

 

Moim zdaniem babcie są bardzo potrzebne wnuczętom. Chętnie opiekuję się moją wnuczką. Cho-

dzimy na długie spacery. Bawimy się na placu zabaw. Czuję się wtedy, jakby ubyło mi ze trzydzieści lat.  

Anna Waszak -babcia Anieli z Gr. II 

 

Jestem babcią Julci i mogę z pełną odpowiedzialnością stwier-

dzić, że moja wnuczka jest mi potrzebna jak świeże powietrze! Jest 

moim najjaśniejszym promyczkiem  

słonecznym, książką, którą chciałabym czytać jak najdłużej. Dzięki tej 

książce mogę na nowo czerpać radość patrząc jak uczy się wszyst-

kiego, poznaje świat i ludzi, podziwia rzeczy, o których pięknie ja tro-

chę zapomniałam. Teraz ja jej tłumaczę świat, ale mam nadzieję, że 

kiedyś ona pomoże mi zrozumieć zmiany, które będą zachodziły gdy ja 

się zestarzeję. Julcia to mój eliksir młodości. Staram się dbać o dobrą 

formę, by móc jeździć z nią na nartach i żeglować, gdy już podrośnie. 

Bardzo kocham moją Julcię i wiem, że ona mnie też: często do mnie 

mówi: „Moja kochana babuniu” 

Katarzyna Ługowska - babcia Julki z Gr. III   

 

 

Bardzo kocham całą trójkę 

moich wnuków i jak tylko potrzebują mojej pomocy to jestem do dyspozycji. 

Lubimy przebywać razem, bawiąc się w różne zabawy i gry, ale także odra-

biamy lekcje, czytamy książki. Wnuki są dla mnie wszystkim co najdroższe i 

najlepsze co mogło mnie spotkać w życiu. One również mi pomagają w życiu 

codziennym wyręczając w różnych drobnych pracach domowych. Jestem z 

nich bardzo dumna. Są mądre i piękne jak to wnuki dla każdej babci, a że je-

steśmy zgodną i kochającą się rodziną to taka relacja między nami za-

pewni bardzo dobrą kontynuację w późniejszym czasie, gdy staną się 

osobami dorosłymi. 
                            Elżbieta Babicz - babcia Lenki z Gr. III  

 

  Rys. Agata Skupiewska Gr. V 

Rys. Agata Skupiewska Gr. V 

 

   Rys. Gabriel Łukasik Gr. V 
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JESIENNY SPACER MAMY I OLI. 

W słoneczny, jesienny dzień,  poszły na spacer do  

.  

Po drodze spotkały , który na swoich kolcach niósł 

. Po  skakała   .  Zbierała    

 na zimę. Nagle zaczął .  Mama wyciągnęła   

i wróciły do . 
 
Rys.  Marysia Czerwińska, Weronika Zielińska, Ola Sobolak, Sara Wąsikowska, Michalina Stuczyńska,                     

Mariana Khorenko z Gr. II, Agata Zabłotna z Gr. III 

 

 

                          
 

 

Rys. Rozalka Grygowska Gr. III 
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             GŁOSY RODZICÓW: 

Czy i jak oszczędzam w domu wodę? 

 
Wodę oszczędzamy, kiedy o to dbamy: 

- podczas mycia zębów kurek zamykamy  

- gdy prysznic bierzemy ciągle nie lejemy 

- a gdy woda leci, wiedzą nawet dzieci, kran się nie domyka- dzwoń po hy-

draulika!  
Tomasz Korejba - tata Julii z Gr. III i Adama z Gr. I  
 

 

 

 

 

Słyszymy codziennie jak ważne jest środowisko i nasze działania z 

nim związane.  W dzisiejszych czasach  oszczędzanie wody to nasz 

obowiązek. Każdy z nas powinien wiedzieć o tym jak ważna jest 

woda i jej zasoby. W naszym domu do zmywania naczyń używamy 

zmywarki ( dużą ilość naczyń umyjemy małą objętością wody). My-

jemy się pod prysznicem stosując metodę opłukania , namydlenia i 

ponownego opłukania. W trakcie mycia zębów wyłączamy dopływ 

wody. Regularnie przeglądamy instalacje , sprawna oznacza mniej 

strat. I co najważniejsze nasze odkrycie z tego roku do podlewania 

roślin używamy deszczówkę, która na bieżąco zbieramy w naszym 

małym ogródku. Każdy z nas może  robić to wszystko na co dzień i 

w ten sposób działać na rzecz Ziemi. 

Alina Wnuk-Lipińska - mama Leona z Gr. IV 

 

 

W naszym domu staramy się oszczędzać wodę, ponieważ wyczerpane jej źródła odnawiają 

się powoli. Praktykujemy kilka sposobów na zmniejszenie zużycia wody. Pierwszym, najbardziej 

banalnym sposobem podczas mycia zębów jest płukanie ust wodą z kubeczka. Drugi sposób wyko-

rzystujemy przy myciu rąk, nie odkręcając wody w pełni. Myjemy rączki pod delikatnym strumie-

niem wody. Dbamy również o to, by każdy kran był dokręcony i nie kapała z niego woda.  

Mirela Zapałowska - mama Adriana z Gr. V 

 

 
U Sobolaczków w domu chętnie oszczędzamy i wodę zawsze zakrę-

camy. 

Mycie zębów, kąpiel, pranie, 

czy tez garnków szorowanie, 

dla nas jest ważne wody oszczędzanie. 

Woda to dar bezcenny od matki natury, 

nie można jej marnotrawić zatem na bzdury. 

Plusem takiego oszczędzania jest więcej pieniążków do wydania, 

dla całej rodziny - na przyjemności  

i wtedy uśmiech na twarzach gości. 

Diana Sobolak - mama Oli z Gr. II 

Rys. Zuzanna Klepaczewska Gr. III 

Rys. Kalina Domieracka Gr. V 

                          Rys. Kalina Domieracka Gr. V 
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Staramy się na co dzień, dawać swoim dzieciom dobry przy-

kład jak oszczędzać wodę w domu. Sposobów na oszczędzanie wody 

jest wiele, o to kilka praktycznych sposobów naszej rodziny. Podczas 

mycia zębów - zakręcamy wodę. Do mycia rak i innych czynności 

wystarczy mały strumień wody. Nie zmywamy naczynia pod bieżąca 

woda. 

Bierzemy szybki prysznic zamiast kąpieli w wannie. Podczas goto-

wania warzyw, zup oszczędzamy wodę używając pokrywki. Pamię-

tajmy, że WODA jest źródłem życia, trzeba ją oszczędzać dla na-

szych dzieci. 

Olesja Fidik - mama Karoliny z Gr. IV 

 

 

 
Jak się oszczędza w domu wodę: 1. Przy myciu zębów zakręcamy wodę. 2. Gotujemy w 

czajniku tyle wody ile potrzeba. 3. Włączamy pełną zmywarkę naczyń 4. Bierzemy prysznic nie na-

puszczając pełnej wanny wody. 5. Włączamy pralkę zapełnioną w całości ubraniami.  

                     Mariusz Frelichowski  - tata Olka z Gr. V 
          

 

 

Woda to jak powszechnie wiadomo źródło życia, a życie to przecież 

najcenniejsza rzecz, dlatego warto dbać o wodę jak najlepiej tylko potra-

fimy. Dlatego u nas w domu dbamy o mniejsze zużycie wody. Podczas my-

cia zębów, do płukania ust używamy napełnionego kubka z wodą, a w cza-

sie mycia rąk i buzi nie odkręcamy kranu na całą moc, tylko pozwalamy aby 

płynęła spokojnym strumieniem. Zwracamy również uwagę, aby wszędzie 

gdzie jesteśmy spłukiwać wodę w toalecie mniejszym zbiornikiem z wodą. 

Pamiętamy również o zasadzie, aby podczas zmywania naczyń najpierw na-

pełnić komorę zlewu wodą i w niej zmywać naczynia. Najczęściej jednak 

korzystamy ze zmywarki i pilnujemy aby była w pełni zapełniona. Tą samą 

regułę stosujemy do prania, czekamy aż będziemy w stanie zapełnić całą 

pralkę. W ten sposób zyskujemy sporą oszczędność w porównaniu do pra-

nia czy zmywania ręcznego. Zawsze korzystamy z funkcji ECO - programu 

skracającego proces mycia i prania, a tym samym zmniejszającego zużycie wody. 

Tymi prostymi zasadami, które nie wymagają od nas dużego wysiłku, nie tylko dbamy o domowy 

budżet, ale przede wszystkim przyczyniamy się choć w minimalnym stopniu do zrównoważonego 

wykorzystania ziemskich zasobów i troski o naturę.  

Ula Giżycka - mama Kacpra Hordyńskiego z Gr. III 

                                                   

   

Rys. Agata Skupiewska i Olek  Muskus Gr. V 

   Rys. Agata Skupiewska Gr. V 

 

Rys. Jan Grochowski Gr. III 
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Co to jest pępek? Spójrz na swój brzuszek! Widzisz małe zagłębienie? To taka pamiątka po dzie-

więciu miesiącach spędzonych w brzuchu mamy! To malutka blizna, która pozostaje po odcięciu 

pępowiny łączącej w czasie ciąży dziecko ze swoją mamą. Hurra !!! Każdy z nas ma pępek !  
 

Czy tzw. "miodek" w naszym uchy to brud? Absolutnie nie! To tzw. woskowina – lepka, żół-

tawa substancja, która jest bardzo dla nas pożyteczna, ponieważ wyłapuje ciała obce, które mogłyby 

się dostać do naszego ucha i uszkodzić błonę bębenkową.  
 

Skąd się biorą gile w nosie? Wnętrze naszego nosa pokryte jest wilgotną 

wydzieliną – śluzem. Wdychane powietrze przechodzi przez nos, ogrzewa 

się i nawilża, a ten lepki śluz wyłapuje zanieczyszczenia, które gromadzą 

się i zasychają tworząc .... gile.  

 

 

Dlaczego mamy dwoje uszu a nie jedno ucho? Słyszane dźwięki 

np. kiedy mówi do nas nasza pani w przedszkolu, wychwytujemy naj-

pierw jednym, a po chwili drugim uchem. Ta niewielka różnica w 

czasie (niezauważalna dla nas) pozwala nam określić, z którego kie-

runku dochodzą do nas słowa naszej pani.  

 

Dlaczego w miejscu skaleczenia powstaje strup? Kiedy się zranimy, płytki krwi sklejają się ze 

sobą, aby zatamować krwawienie. Zaschnięta krew tworzy strup - to taki naturalny plasterek, dzięki 

któremu zarazki nie przenikają w głąb ciała. W końcu sam odpadnie, kiedy skóra pod nim się zrege-

neruje.  

 

Ile kości znajduje się w naszym ciele? Noworodek ma aż 350 ko-

ści! Z czasem, gdy dziecko rośnie wiele jego kości się zrasta. U 

osoby dorosłej występuje 206 kości. Najmniejsza kość to strze-

miączko – znajduje się w uchu i ma wielkość ziarna ryżu.  

 
 
 

Czkawka – co to takiego?  Za czkawkę odpowiada przepona – 

to silny mięsień położony pod płucami. Czasem się zdarza, że 

nagle ten mięsień gwałtownie się kurczy powodując niechciane 

i głośne wydostawanie się powietrza przez usta – to właśnie 

czkawka.  
 
 

Jak szybko rosną nasze włosy? Włosy rosną 1 cm na miesiąc. 

Włos żyje 1-2 lata. Każdego dnia wypada nam od 50 do 100 

włosów. Ale nie martwy się! Na szczęście w ich miejscu po-

wstają nowe !  

 

                                                 Ciekawostki wyszukała Monika Góra - mama Maćka z Gr. II 

 

Rys. wykonały dzieci z Gr. II przy pomocy pani Ani i pani Justyny 
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Pyszny przetwór z jeżyn na zimowe wieczory: 

1. Własnoręcznie zerwane owoce jeżyn delikatnie opłukać wodą i zo-

stawić na sitku do odsączenia 

2. Przełożyć delikatnie owoce do garnka przesypując cukrem każdą 

warstwę - przykryć gazą i odstawić na noc   

3. Rano postawić garnek na gazie i delikatnie zagotować - nie mie-

szać aby owoce nie rozpadły się na mniejsze cząsteczki 

4. Po delikatnym zagotowaniu (muszą pojawić się małe bąbelki) prze-

łożyć owoce z sokiem do małych słoiczków, dokładnie zakręcić i po-

stawić do góry dnem aż wystygną 

Takie jeżyny smakują najlepiej z ciepłą herbatką w zimowe wie-

czory albo jako deser z jogurtem lub kaszą jaglaną 
Anna Domieracka - mama Kalinki z Gr. V  

 

Koniec lata obfituje w dojrzewające cukinie, kabaczki, 

pojawiają się pierwsze dynie - proponuję zrobić zaprawy. 

Obraną i pokrojoną cukinię/kabaczek gotować 10-15 minut w 

zalewie, którą przygotować trzeba następująco: 3 szklanki wody, 

3/4 szklanki octu, 9 łyżek cukru, sól i curry, 7-8 goździków, któ-

rych nie wlewamy z całą zaprawą do słoików. Tak samo można 

zrobić z dynią, ale bez goździków, dynia sama ma konkretny, 

naturalny smak. 

Anna Heinowska - mama Agaty z Gr. III 
 

Pasta z dyni, która świetnie nadaje się na kanapki czy naleśniki. 

Składniki: 850 g. puree dyniowego, 1 łyżka ekstraktu z wanilii, ¾ szklanki octu 

jabłkowego, 1 szklanka brązowego cukru, ¼ syropu klonowego, 1,5 łyżeczki cy-

namonu, ½ łyżeczki imbiru, ½ łyżeczki goździków, ½ gałki muszkatołowej 

1. Wszystkie składniki mieszamy w dużym rondlu. Stawiamy na średnim ogniu i 

zagotowujemy. 

2. Gdy pasta zacznie się gotować zmniejszamy ogień na mały i dusimy przez 45 

minut. Podczas duszenia często mieszamy, aby pasta nie przywarła do dna 

garnka. 

3. Ściągamy rondelek z ognia i za pomocą drewnianej łyżki przekładamy pastę do 

słoików. Jak słoiki będą już pełne, zamykamy je i zagotowujemy przez kilka mi-

nut. Następnie odstawiamy do ostygnięcia. Gdy pasta będzie miała temperaturę 

pokojową słoiczki wkładamy do lodówki. 

Aleksandra Lewicka - mama Tymka z Gr. II 

 

Malina to jeden z ulubionych owoców Jasia, dlatego co roku wspólnie 

przygotowujemy pyszny, domowy dżem z malin. 

Składniki dżemu to 2 kg malin i 40-60 dag. cukru. Maliny myjemy, osą-

czamy i  czyścimy z szypułek. Połowę owoców miażdżymy, zasypu-

jemy cukrem i odstawiamy na kilka godzin. Po 2-3 godzinach gotujemy 

masę na słabym ogniu, aż zacznie gęstnieć. Dokładamy całe owoce i da-

lej gotujemy, mieszając całość. Dżem z malin jest gotowy, gdy kropla 

przeniesiona na zimny spodek krzepnie. Gorący dżem nakładamy do 

wyparzonych słoiczków i dobrze zakręcamy słoiki wyparzonymi nakręt-

kami. Tak przygotowany dżem Jaś bardzo chętnie je z domowymi na-

leśnikami lub goframi, można go także dodać np. do budyniu. 

Karolina Grochowska - mama Jasia z Gr. IV 

Rys. Martyna Witkowska Gr. III 

Rys. Nikodem Pulkowski Gr. V 

Rys. Hubert Ossowski Gr. V 

Rys. Anna Rytarowska Gr. III 
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Rys. Hanna Stalmierska Gr. IV 

84 NUMER GAZETKI ZREDAGOWAŁY PANIE: 

Anna Bednarek, Mariola Gołębiewska, Elżbieta Sergot ( korekta)         

wspólnie z Rodzicami, Babciami, Dziadkami  i Dziećmi. 

 


