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  Uważam, iż małe dziecko w ogóle nie powinno korzystać 

z telefonu komórkowego. Owszem, „komórka” jest jed-

nym, z najwspanialszych wynalazków „naszych czasów”, 

ale niestety w rękach małego człowieka może stać się przy-

czyną większości problemów, zarówno natury zdrowotnej 

(fizycznej), jak i emocjonalnej. Zakrzywiony obraz rzeczy-

wistości, poprzez długotrwały dostęp do nieodpowiednich 

treści w Internecie, problemy z koncentracją, pogorszenie 

się wzroku, skrzywienie kręgosłupa, zwłaszcza odcinka 

szyjnego, nadpobudliwość, ograniczenie ruchu, to tylko 

niektóre z niebezpieczeństw, które bez wątpienia mogą być 

następstwem bezgranicznego korzystania z telefonu ko-

mórkowego przez dziecko. Doskonałą alternatywą dla te-

lefonu komórkowego mogą być książki, edukacja i zabawa 

w rodzinnym gronie, spędzanie czasu na świeżym powie-

trzu, towarzystwo przyjaciół.  

 

Szymon Idziński- tata Kubusia z Gr. IV 

 

 

OGRANICZAJMY! 

 

Ważne jest by nasze dzieci jak najpóźniej i jak najmniej 

korzystały z tel. komórkowych, tabletów oraz Internetu. 

Wpływa to negatywnie na rozwój naszych maluchów, 

które powinny być ciekawe świata, a przez dostęp do In-

ternetu ich ciekawość po prostu maleje. 

Początkowo zafascynowane, zainteresowane ilością ko-

lorów i gier, niedługo później uzależnione, z brakiem 

cierpliwości, zręczności, koncentracji, chęci do robienia 

nowych rzeczy czy opóźniony rozwój mowy. 

Dajmy dzieciom siebie, nasz czas, możliwość przebywa-

nia z innymi dziećmi oraz poznawania świata rzeczywi-

stego, a nie wirtualnego.  

 

 

Lidia Żaba - mama Aleksandry z Gr. I 

 

 

 

 

 

Rys. Zosia Rutkiewicz Gr. III 

Rys. Jakub Idziński Gr. IV 
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  Małe dziecko w ogóle nie powinno korzystać z telefonu 

komórkowego oraz Internetu. Przede wszystkim doprowa-

dza to do jego przebodźcowania, pobudzenia, rozdrażnie-

nia. Dziecko mniej interesuje się otaczającym światem, 

kontaktem z innymi osobami, zachowuje się, jak zahipno-

tyzowane. Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie da się 

ograniczyć takiego korzystania do zera, ale my jako ro-

dzice powinniśmy kontrolować to, co ogląda nasze dziecko 

i kontrolować czas, który spędza z telefonem w ręku. 

 

 

Monika Wudniak - mama Adama z Gr. V 

 

 

 Według zaleceń WHO dziecko w wieku 3-5 lat może 

korzystać z telefonu/oglądać telewizję maksymalnie 1h 

dziennie. Ta ilość czasu przed monitorem i tak wydaje 

mi się bardzo duża. Nasz 3- latek ogląda bajki maksy-

malnie 20 min. i to niecodziennie. Nie mamy w domu 

telewizora, także zawsze wybieramy, co chcemy, by 

Franuś obejrzał. W dzisiejszych czasach dzieci są często 

przebodźcowane, agresywne, mają kłopoty ze snem. 

Jest to spowodowane m.in. zbyt częstym kontaktem z 

migającym ekranem. Dużo większą wartością dla nas 

jest wspólne czytanie czy śpiewanie. Widzimy też jak 

łatwo małe dzieci uzależniają się od bajek, dlatego 

mamy ustalone, że oglądamy jedną i już, by uniknąć nie-

potrzebnych sporów. Włączanie telefonu przy posiłku, 

myciu zębów, kolejce do lekarza wydaje nam się pój-

ściem na łatwiznę i chociaż mamy pięcioro dzieci, nie 

korzystamy z tego typu „dobrodziejstw cywilizacji”.  

 

 

 

Marta Smoczyńska-Marczak- mama Franka z Gr. I 

 

 

          

Rys. Maria Stosio Gr. IV 

Rys. Maria Stosio Gr. IV 

Rys. Adrian Bilski Gr. IV Rys. Jagoda Włodarczak Gr. IV 
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Czasem słychać ich dzwoneczek, 

Czasem widać ich sznureczek 

Na nich dzieci siadają i z górki zjeżdżają. 

(sanki) 

Dzieci z Gr. I z p. Mariolką 

 

 

Tworzą go trzy kule, 

 jakiś garnek na głowie, 

 zamiast nosa marchewka 

zamiast oczu węgielki, 

i miotełka niczym ręka. 

(bałwan) 

Dzieci z Gr. I z p. Mariolką 

 

 

 

Na stole stoi, 

wigilijny stół zdobi, gałązki i 

świeczka, znajdzie się też bombeczka 

(stroik) 

Hanna Liczner z Gr. II 

 

 

 

 

Rys. Franciszek Kitta Gr. I 

Rys. Gabrysia Bednarczyk Gr. I 

Rys. Hanna Liczner Gr. II 

Z siwą brodą gruby pan 

i prezenty daje nam? 

(Mikołaj) 

Laura Cichy z Gr. II 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrągła, kolorowa,  

pięknie zdobiona,  

na świątecznym drzewku zawieszona 

(bombka) 

                  Dzieci z Gr. IV 

 

 

 

 

Zakładamy ją na czubek choinki  

i też świeci na niebie.  

(gwiazda) 

Kornelia Bizoń z Gr. III 

 

Z lasu przywieziona w bombki  

i łańcuchy ustrojona. 

(choinka) 

Nadia Hordyńska z Gr. III 

 

 

 

 

 

Rys. Maria Stosio Gr. IV 

Rys. Wiktoria Adamczak Gr. IV 

Siwy pan z Laponii  

w czerwonym kubraczku,  

który mknie saniami z reniferami  

(Mikołaj) 

                   Dzieci z Gr. IV 

 

 

 

 

Kapie z dachu woda, 

lecą zimne krople, 

ale gdy mróz chwyci, 

zamieni je w… (sople) 

Adam Wudniak z Gr. V 

 

 

 

 Byś po śniegu jeździć mógł, 

musisz przypiąć je do nóg. 

(narty) 

Agata Szymańska z Gr. V 

 

 

 

 

 

 

Rys. Adam Wudniak Gr. V 
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 Miłości Babci i Dziadka nic nie zastąpi. Babcia i 

Dziadek mają zawsze czas - wysłuchają, pobawią 

się autami, pogimnastykują się z wnukami, pograją 

w berka i piłkę nożną, w chowanego na podwórku 

i w ogrodzie. Uwielbiają rozpieszczać wnuki i na 

wszystko pozwalają. Dzięki wnukom Babcia i 

Dziadek są o parę lat młodsi.  

 

Alina Jasek – babcia Kuby Jasek z Gr. II 

 

 

 

 

Miłość babci i dziadka jest zupełnie wyjątkowa i nic 

jej nie może zastąpić. Dziadkowie przede wszystkim 

mają szczególną rolę do spełnienia w życiu dzieci – 

nie muszą ich wychowywać, ale mogą rozpieszczać, 

zapewniać zabawy i przyjemności. Sądzę, że to niesa-

mowicie ważne, aby dziecko wiedziało, że jest ktoś, 

kto zawsze przyjdzie z pomocą, rozwiąże każdy pro-

blem, nie ocenia, służy radą i to są właśnie zadania 

dziadków. Ponadto dziadkowie,  szczególnie gdy już 

nie pracują zawodowo,  mają możliwość dać dzieciom 

to co najcenniejsze – swój czas i uwagę. U dziadków 

często czekają na dzieci ulubione potrawy – sama co 

weekend gotuję rosół dla siedmiorga moich wnucząt. 

Dom dziadków to smaki, zapachy, zabawy, zwyczaje, 

które pamięta się do końca życia i które kojarzą się z 

beztroską, bezpieczeństwem i miłością. Wszystkim 

dziadkom i wnukom życzę, aby mogli spędzać wspól-

nie jak najwięcej czasu.  

 

Halina Marszelska –  

babcia Michała Wudniaka z Gr. III 

 

Rys. Michalina Kapłońska Gr. IV 

Rys. Michalina Kapłońska Gr. IV 
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 Miłość babci i dziadka jest jak najbardziej praw-

dziwa. Oliwier zawsze może liczyć na babcie i 

dziadka, ponieważ babcia zawsze zostanie w 

domu jak wnuczek jest chory i zaopiekuję 

się,  zawsze ugotuje różne smakołyki. Jak Oliwier 

płacze to utuli.  A  na dziadka zawsze może liczyć 

jak ma się wnuczkiem zaopiekować, zawsze za-

wiezie i przywiezie z przedszkola sam lub z bab-

cią. Miłość babci i dziadka do Oliwiera zawsze 

będzie prawdziwa i bezwarunkowa, ponieważ jest 

ona prawdziwa.  

 

       

 Bogdan i Helena Dziekanowscy- babcia i 

dziadek Oliwiera Taflińskiego z Gr. I 

 

Miłość dziadków do wnuków jest najpiękniejszą 

,nieograniczona i bezwarunkowa. Może dlatego, 

że dziadkowie nie wychowują swoich wnuków, 

oni je rozpieszczają, są dla nich najważniejsze. To 

wnukowie przedłużają im młodość, dodają wi-

goru. Powodują, że świat jest piękny. Tylko u 

dziadka na kolanach mogą usłyszeć przedziwne 

historie, a babcia upiecze im najlepsze na świecie 

łakocie. Ta miłość nie zna granic, jest czysta              

i obopólna, dająca poczucie bezpieczeństwa.  

        Czy ta miłość jest niezastąpiona? Nie zastąpi 

jej nic, nawet miłość rodziców. One obie składają 

się na obraz szczęśliwego dziecka, w gronie ko-

chającej się rodziny. 

 

Joanna Łassa- babcia Olka Pokory z Gr. III 

Babcia i dziadek są niezastąpieni ponieważ: 

Zawsze są obok i wspierają. 

Obecność dziadków pozwala na chwile wytchnienia 

dla rodziców. 

Rozśmieszają, pocieszają, przytulają gdy dziecko 

płacze. 

Doradzają, podpowiadają, a jeśli trzeba, obronią. 

Służą radą, dobrym słowem, potrafią uspokoić gdy 

się coś dzieje. 

Dają poczucie bezpieczeństwa i bezwarunkową mi-

łość. 

Violetta Kolińska - babcia Antosi Krzemińskiej     

z Gr. IV 

Rys. Zosia Rogalska Gr. IV 

Rys. Konrad Łukasik Gr. IV 

Rys. Ignacy Jaszkowski Gr. IV 
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Czy lubię i dlaczego spędzać  

czas z babcią i dziadkiem? 

 

Lubię jeździć do dziadków.  

Babcia czasami daje mi prezenty.  

Jak jest ciepło chodzimy do jacuzzy i na basen. 

                                      Wiktoria Adamczak Gr. IV                        

 

U dziadków jest fajnie,  

bo chodzimy często na plac zabaw 

i spotykam się tam z moją małą kuzynką.                                             Rys. Michalina Kapłońska Gr. IV 

                                    Mikołaj Frelichowski Gr. IV 

 

Lubię być z moimi dziadkami,  

bo robimy różne fajne rzeczy.                                                                

Śpimy razem, oglądamy ciekawe programy w telewizji,  

bawimy się w chowanego i w figurki.  

                                       Ignacy Jaszkowski Gr. IV  

            

                                            Babcia i dziadek dają nam słodycze                                                         

i pozwalają oglądać bajki.  

Babcia bawi się ze mną klockami Lego  

             i bardzo to lubię.                                                                        

 Adrian Wnukiewicz  Gr. IV 

 

 

 

Rys. Jerzy Mańkowski Gr. V 

Rys. Antosia Krzemińska, Michalina Kapłońska Gr. IV 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                                                       

Lubię jeździ do babci i dziadka, bo tam mieszka mój wujek. 

Babcia robi mi chlebek z szynką i daje mi krokieta. 

Z dziadkiem pomagam babci sprzątać, a z wujkiem oglądam mecze. 

                                                                   Kamil Guć - Gr. II 

 

Z moją babcią bawimy się maskotkami i robimy teatrzyk. 

Z dziadkiem bawię się w chowanego.  

Lubię też chodzić na spacery do parku i patrzeć na wiewiórki. 

                                                         Marysia Wojtczak - Gr. II 

Lubię, bo się razem bawimy - Hubert Kornatowski Gr. V 

Tak, bo u babci jest piesek, z którym się bawię. - Weronika Rutkiewicz Gr. V 

Z babcią bawię się samochodami. Lubię chodzić z nią do sklepów. -Adam Wudniak Gr. V 

Lubię z babcią gotować zupy i obiady. - Oskar Balzer Gr. V 

Rysujemy razem z babcią. Z dziadkiem budujemy z klocków Lego. Jerzy Mańkowski Gr. V 

Babcia gotuje mi zupę pomidorową z makaronikiem, który lubię i robi pyszne kotleciki. - 

Agata Szymańska Gr. V 

Z babcią pracujemy w ogrodzie i sadzimy różne roślinki. - Mikołaj Radecki Gr. V 

Z babcią rysujemy. - Antonina Szuda Gr. V 

Lubię jeździć do babci na pyszne obiadki. - Liliana Olechno Gr. V 

Lubię, bo babcia mnie mocno przytula i jest bardzo fajna. - Kacper Bąk Gr. V 

Rys. Agata Szymańska Gr. V 

Rys. Anastazja Piotrowska Gr. V 
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POCZYTAJMY RAZEM 

Wkrótce Święta Bożego Narodzenia 

 

       - Dryń, dryń zadzwonił            .               chwilę rozmawiała, a gdy odłożyła           , 

 

  powiedziała:  na święta jedziemy do                     i                 . .                                              

                                            bardzo się  ucieszyła. 

 

                    na pewno przyniesie do               pachnącą                   z                                      .         

                     

   z pewnością ma już upieczone                   w kształcie                ,                     

 

            i                 . W Wigilię              będzie mogła powiesić                      na                 . 

          Razem z                  zrobi też świąteczny                     , który będzie ozdabiał           

         świąteczny                    . 

 

 

 Rysunki wykonały dzieci z Gr. IV i V – Anastazja Piotrowska, Michalina Wojciechowska,                            
Martyna Wojtynowska, Michalina Kapłońska, Jerzy Mańkowski, Adrian Bilski 
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ZADANIE DLA PRZEDSZKOLAKA 

Znajdź 10 różnic, zaznacz je na dolnym obrazku. 
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                            Rys. Anastazja Piotrowska Gr. V                              Rys. Laura Cichy Gr. II 

     Rodzicom, Dzieciom oraz naszym Sympatykom życzymy 

by Święta spokój Wam przyniosły, 

a radość chodziła za Wami krok w krok. 

Niechaj dostarczą tyle optymizmu 

by starczyło na cały Nowy Rok 

Dyrektor, Pracownicy i Dzieci z Przedszkola Nr 16  

  

96 NUMER GAZETKI ZREDAGOWAŁY PANIE:  

Mariola Gołębiewska, Aleksandra Zysk, 

Elżbieta Sergot (korekta)  

wraz z Rodzicami, Babciami i Dziećmi 

 


