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Z okazji  

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

Wzajemności przy wigilijnym stole, białego puchu za oknem  

i dobrego nastroju oraz pełnych garści zdrowia 

z całego serca życzą Dyrekcja, Nauczyciele  

i wszyscy Pracownicy  

Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego 



 
Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,  
jak żyć, co robić i jak postępować,  
nauczyłem się w przedszkolu.  

R. Fulghum  

Nostalgiczny i refleksyjny Listopad minął, a bogaty w przemyślenia Grudzień, wraz z 
puszystym śniegiem przynosi pierwsze wnioski i dumę.  Dumę z małych pociech, które z 

każdym tygodniem stają się coraz bardziej prawdziwymi PRZEDSZKOLAKAMI. Nasi najmłodsi potrafią 
już tak wiele! Minęły trzy miesiące. Trzy ważne momenty w życiu Waszego dziecka, a naszego 
przedszkolaka.  

Dzieci pracowały ze swoimi emocjami, uczyły się je rozróżniać, nazywać i radzić sobie z ich nadmiarem 
i siłą. Już poznały swoje możliwości i teraz testują je na różnych gruntach, na gruncie relacji z 
rówieśnikami, z nauczycielem, z rodzicami.  

Dziecko w przedszkolu staje się budowniczym, stawia emocjonalne rusztowanie, w przyszłości zapełni 
je świadomymi wyborami i dobrymi emocjami. Ale zanim to się stanie…  

nauka wciąż trwa. Przedszkolaki się nie spieszą, bo wiedzą, że przyjaciół nie zdobywa się pośpiechem. 
To nie wyścig.   

W przedszkolu dzieci mają czas na to, aby powoli  sięgac po wyzwania. 

Przedszkole to fantastyczne miejsce i właściwy czas, aby uczyć się poprzez zabawę. Dzieci odkrywają i 
porządkują swoje emocje podczas wspólnych działań i aktywności. Budowanie relacji z rówieśnikami 
przypomina trening społecznych umiejętności. Z tą różnicą, że dzieci nie wiedzą, że właśnie uczą się z 
przyjemnością i pod okiem świadomego dorosłego. One bawią się tą nauką, cieszą się nią i kreują 
siebie. Przedszkolaki potrafią pięknie i otwarcie opowiadać o tym, co czują. Potrzeba nam młodych 
ludzi, którzy otwarcie i spontanicznie będą dzielić się z nami emocjami, pozwolą nam lepiej poznać ich 
świat, i zwrócą się o pomoc, gdy w życiu zagubią się, pomylą, potkną lub zwyczajnie… zatęsknią 
za naszą OBECNOŚCIĄ. 

„Wszystkiego, co powinienem wiedzieć o ŻYCIU, drugim człowieku, nauczyłem się w przedszkolu” – 
mówią słowa cytatu. To tutaj dzieci uczą się, doświadczając, zdobywając się na odwagę, aby podejść 
bliżej, same dobierają słowa niczym cegiełki, obserwują reakcję na swoje różne zachowania. I budują. 
Za rogiem słychać już przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas na wspólne 
kulinarne przymiarki. Zawołajmy je do kuchni i porozmawiajmy z dziećmi o tym, co nadchodzi. Obok 
wigilijnych opowieści o tradycjach i zwyczajach, posłuchajmy co mają nam do powiedzenia 
przedszkolaki. W codzienną rozmowę  wplatajmy treści o tym, jak pielęgnować przyjaźń, jak ważna jest 
wzajemna pomoc i wsłuchajmy się w historie dzieci. Może Nas zaskoczą, może zadziwią, a może skłonią 
do przemyśleń. Jedno jest pewne: napełnią dumą i radością, jak w wyjątkowy sposób poznają świat i 
jak z charakterystyczną dla siebie swobodą, potrafią się w nim poruszać.  

 
Karolina Turek 

 



„Gdy Święta są, dzwoneczki brzmią 

Choinki blask do siebie woła nas 
Stań bliżej tu, stań bliżej tu…” 

 
Tak śpiewają przedszkolaki, a między wierszami piosenki, słychać życzenia, ciepłe niczym rozpalony 

kominek, tak wyjątkowe, jak wzruszenie, które pojawia się nieproszone. Życzenia szczere, 

przemyślane, niosące nadzieję i wiarę na udany Nowy Rok. W życzeniach kryje się wielka moc. Życzenia 

są wymagające, poruszają wyobraźnię, spoglądają w przyszłość. Towarzyszy im przełamywanie 

opłatka, który podajemy Tym, których kochamy, z którymi chcemy podać sobie rękę na zgodę lub 

którym pragniemy wybaczyć. Przygotujmy się do tej chwili, nie pozwólmy, by minęła niezauważona, 

uczyńmy ją „niezwyczajną”. Wsłuchajmy się w słowa Bliskich, może usłyszymy, jak między Ich słowami 

przeciska się miłość, może zobaczymy w Ich oczach troskę o nasze zdrowie lub prośbę o to, aby w 

pędzie życia zdjąć na moment „nogę z gazu”. Może życzenia nie są tylko po to, aby się spełniały. Może 

są też po to, abyśmy wyostrzyli wszystkie zmysły i chłonęli Obecność i Wzajemność. Może opłatek 

przekazywany z rąk do rąk jest obietnicą, że Ci, którzy przy nas są, nadal będą czuwać i troszczyć się, 

będą uczyć się od nas naszego sposobu na życie,  jednocześnie ucząc nas, jak ważni jesteśmy dla nich. 

Uznajmy życzenia za ważny moment, stańmy bliżej siebie, podziękujmy, że możemy w ten wyjątkowy 

czas być razem. Nabierzmy ochoty do cieszenia innych naszym słowem, pogodą w sercu i uśmiechem. 

Te drobne gesty mogą zdziałać cuda. W końcu to jedna tak noc w Roku.  

Karolina Turek 



Kącik psychologa 
 

Ten Czas…. 
 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Szczególny czas, postrzegany przez wielu jako najbardziej 
rodzinny okres w całym roku. Czas ubierania choinki, wspólnego śpiewania kolęd, spotkań z bliskimi, 
łamania się opłatkiem, zasiadania do wspólnej kolacji. Czas który dzieci postrzegają jako najbardziej 
niezwykły, magiczny okres w całym roku. Czas w którym my, dorośli, chcemy być w kontakcie, w 
którym szukamy sposobów na bycie bliżej tych których kochamy. 
Jak więc zadbać o ten czas? Jak w Święta zadbać o dobre bycie razem? Oto kilka pytań, które warto 
sobie zadać. 

1. O co chcę zadbać? 

Jakie są moje priorytety? Czemu chcę poświęcić czas który mam? Co jest dla mnie najważniejsze? Jak 

mogę zadbać o to co dla mnie ważne?  

 

Zanim zaczniemy przygotowania do Świąt warto zadać sobie to podstawowe pytanie. Pomoże nam 

ono skierować nasze siły na te obszary, które naprawdę są dla nas istotne. Nie da się zadbać o 

wszystko. Warto więc dbać o to co ważne. 

 

2. Czego potrzebuję dla siebie? 

Odpoczynku? Relacji z bliskimi? Kontaktu ze sobą i czasu na pobycie samemu? Jasności w zakresie 

tego co chcę a czego nie chcę w te Święta dla siebie i moich bliskich? Zabawy i czasu na śmiech i 

beztroskę? Równowagi?  

 

Bez zadbania o siebie nie jesteśmy w stanie dbać o innych. Zmęczonemu i zestresowanemu rodzicowi 

trudno być blisko dziecka, budować atmosferę ciepła i życzliwości, cieszyć się wspólnie spędzanym 

czasem. Może więc zamiast planować kolejne przedświąteczne zadania warto zwolnić i dać sobie czas 

na odzyskanie spokoju? 

 

3. Czego potrzebują moi bliscy? 

Czy wiem czego w tym okresie potrzebują moje dzieci, mój mąż/żona? Czy mogę ich o to zapytać? Czy 

mogę wziąć pod uwagę potrzeby wszystkich członków rodziny? Czego potrzebuję, by móc widzieć 

potrzeby wszystkich? 

 

Warto przed Świętami usiąść  przy wspólnym stole i porozmawiać. Zapytać bliskich o to co w tym 

czasie jest ważne dla nich, czego chcą, co pomaga im czuć się w tym czasie dobrze. Warto również 

poszukać tego co naszej rodzinie nie służy w Święta, co oddala, wywołuje konflikty, powoduje 

zmęczenie.  

Czasem zadanie tych pytań i usłyszenie odpowiedzi wymaga niemało odwagi. Odwagi do tego by 
dbać o to co dla nas jest naprawdę ważne. By mówić NIE wtedy, kiedy naprawdę chcemy. By mówić 
TAK, temu co naprawdę jest dla nas ważne. Czasem pójście za tym co istotne wymaga od nas  wysiłku 
– więcej zaangażowania, wyjścia poza schematy, zostawienia tego co znane, łatwe, tego do czego 
jesteśmy przyzwyczajeni. Czasem dobre bycie razem wymaga niemało odwagi… I tej odwagi sobie i 
Państwu życzę na czas Świąt Bożego Narodzenia. 
 
 Ilona Dąbrowa 



Kącik języka angielskiego 
 
 

 
 

Yeah, it’s me, Sleepy Fox again ;) 
How are you today? Probably you can’t wait for Christmas, I know it very well.  

We can wait together, let’s do it!  
 

Christmas vocabulary 
 

Santa (Claus) Święty Mikołaj 

Sleigh Sanie 

Reindeer Renifer 

Elf Elf 

Presents (gifts) Prezenty (podarunki) 

Sack (bag) Worek 

Christmas tree Choinka 

Snowman Bałwan 

Christmas Boże Narodzenie 

(Christmas) Carol Kolęda 

Snow Śnieg 

Snowflake Śnieżynka 

Lights Światełka 

Bells Dzwoneczki 

Fireplace Kominek 

Candle Świeca 

Angel Anioł 

Mistletoe Jemioła 



 
You can repeat vocabulary with your parents, you know it from our English classes. You can also sing 

Christmas songs, for example “Santa shark”, “S-A-N-T-A”  
or “We wish you…” 

 

 
 

 
What would you like to get for Christmas? 

We have talked about it. Do you remember? Say it! 
 
 
 

TEDDY BEAR   
            

    
 
 
 
 

 
DOLL 

CAR 



 
KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

PRZETRWAŁE ODRUCHY NIEMOWLĘCE 

 

 Przychodząc na świat człowiek jest wyposażony w wiele genetycznie uwarunkowanych 

umiejętności przetrwania.  Potrafi pełzać w celu odnalezienia pokarmu (niewielkie dystanse, na 

stabilnym podłożu), po dotknięciu policzka odruchowo szuka piersi matki, potrafi się najeść (ssąc 

pokarm dostarczany przez matkę). Ma umiejętność tak mocnego chwytu, że trzymając dorosłego za 

palec można dziecko podnieść (odruch chwytny). Gdy obok wystąpił silny bodziec (hałas, nagła 

zmiana światła, gwałtowne ruchy obok) dziecko wzywa pomoc poprzez sekwencję gwałtownych 

ruchów (odruch Moro). Jest to również pierwszy odruch po narodzeniu, pozwalający zaczerpnąć 

powietrza. Natura wyposażyła ludzi w serię czynności wykonywanych podświadomie, ułatwiających 

dziecku przyjście na świat i przerwanie. Podczas porodu ważnym odruchem jest odruch Galanta, 

polegający na ruchach bioder i nóg, przypominających chodzenie, podczas naciskania w okolicach 

lędźwi. Inną ważną sekwencja ruchów jest odruch ATOS, który jest zauważalny już w życiu 

płodowym, ponieważ odpowiada za ruchy dziecka, a podczas porodu odpowiada za ruchy 

naprzemienne i ułatwia przejście przez kanał rodny.  

 

Odruchy niemowlęce są niezbędne w pierwszych miesiącach życia dziecka ponieważ 

umożliwiają mu przeżycie. Z czasem, wraz z nabywaniem nowych, bardziej zaawansowanych 

umiejętności motorycznych – siadania, raczkowania, chodzenia – odruchy pierwotne powinny 

wygasnąć, ponieważ nie są już potrzebne.  

 

Zdarza się, że odruchy pierwotne nie są samoistnie wygaszone. Wtedy do organizmu dziecka 

dociera nadmiar bodźców, z którymi dziecko nie potrafi sobie poradzić. Aby prawidłowo rozpoznać 

niewygaszone odruchy należy skontaktować się z fizjoterapeutą lub terapeutą integracji sensorycznej.  

Nie każde dziecko wymaga takiego wsparcia, dlatego załączam informację jakie symptomy powinny 

zaniepokoić rodzica i kiedy powinien udać się z dzieckiem na konsultację do specjalisty.  

 

 

 

 

 



Odruch Galanta 

Sprawdzany po urodzeniu dziecka. Gdy nie występuje lub jest słaby może być objawem osłabionego 

napięcia mięśniowego. Powinien zostać wygaszony do pierwszego roku życia dziecka. Przerwały 

powoduje: 

 Nadruchliwość motoryczną, 

 Brak skupienia uwagi, 

 Brak kontroli nad pęcherzem (moczenie się nawet u 5 – 6 – latków), 

 Wady postawy ( najczęściej, gdy odruch jest jednostronny). 

 

Odruch ATOS  

Czyli Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny. Powinien być wygaszony do 6 miesiąca życia, gdy 

wypierany jest przez inne umiejętności motoryczne. Przerwały powoduje: 

 Zaburzenia równowagi, 

 Trudności z przekraczaniem linii środka ciała (przekładanie z ręki do ręki, sięganie do przeciwległej 

strony ciała), 

 Jednostronne zamiast naprzemiennych ruchów ciała (raczkowanie, chodzenie, nauka mówienia), 

 Problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową, 

 Trudności grafomotoryczne, problemy przy nauce pisania, dysgrafia. 

 Trudności z wodzeniem wzroku po linii, trudności z czytaniem, mylenie się, dysleksja, 

 Problemy z ustaleniem lateralizacji ciała (więcej w następnym artykule).  

 

Odruch TOB 

Czyli Toniczny Odruch Błędnikowy. Odpowiedzialny za pozycję zgiętą w łonie matki a po urodzeniu 

za możliwość wyprostowania się z pozycji płodowej, umożliwia napięcie części ciała z rozluźnieniem 

strony przeciwnej (ćwiczenia mięśni, ruchów naprzemiennych). Jest odpowiedzialny również za 

utrzymanie prawidłowej pozycji główki. Powinien być wygaszany do 3 roku życia dziecka. Przetrwały 

powoduje: 

 Zaburzenia w kontroli położenia głowy, 

 Brak koordynacji ruchów, 

 Chorobę lokomocyjną, 

 Lęk wysokości, 

 Trudności z oceną przestrzeni: odległości, głębokości, wysokości, określeniem przestrzeni (góra – dół, 

przód – tył, prawa – lewa), 

 Niechęć do zajęć ruchowych, biegania, 



 Trudności z przetwarzaniem sekwencyjnym (po kolei), dysleksja, 

 Zaburzenia wokalizacji mowy, trudności w mówieniu. 

 

Odruch STOS 

Czyli Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny. Pojawia się około 6 miesiąca życia dziecka i ułatwia 

przezwyciężenie siły grawitacji i przyjęcia pozycji do raczkowania. Odpowiada za ruchy 

naprzemienne. Powinien być całkowicie wygaszony do 11 miesiąca życia dziecka. Niewygaszony 

powoduje: 

 Trudności w integracji górnej i dolnej części ciała (chodzenie, ubieranie się), 

 Problemy z utrzymaniem prawidłowej pozycji ciała podczas siedzenia (pokładanie się na ławce, przy 

stole), 

 Nieprawidłową postawę podczas chodzenia, 

 Siad w kształcie litery W (w konsekwencji: koślawość kolan, zmiany pozycji ustawienia bioder), 

 Częste potykanie się, 

 Problemy z koncentracją uwagi. 

 

Odruch Moro 

Sekwencja ruchów dziecka w reakcji na gwałtowny bodziec. Ma na celu przywołać pomoc 

w sytuacji zagrożenia, jest odruchem obronnym. Powinien wygasnąć do 4 miesiąca życia dziecka. 

Niewygaszony powoduje: 

 Lęk, 

 Reakcję strachu na dotyk, 

 Podniesione napięcie mięśniowe (również w okolicach narządów mowy), 

 Chorobę lokomocyjną,  

 Trudności z utrzymaniem równowagi, 

 Nadwrażliwość na dźwięki, kolory, światło, 

 Trudności z wyodrębnianiem dźwięków mowy z tła (hałas ulicy, sprzętów domowych), 

 Zmniejszoną odporność na infekcje, alergie.  

Grafika przedstawia konsekwencje przetrwałych odruchów pierwotnych.  



 

 

 



Odruch chwytny 

Powinien wygasnąć do 3 miesiąca życia dziecka. Niewygaśnięty powoduje: 

 Niezdolność do szybkich naprzemiennych ruchów palców, 

 Nadwrażliwość dotykową, 

 Niską sprawność manualną, 

 Nieprawidłowy rozwój chwytu pisarskiego, 

 Zaburzenia artykulacji. 

 

Odruch ssania 

Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie pokarmu płynnego. Odruch powinien być powoli 

wygaszany do 1. roku życia dziecka. Wiąże się to z ząbkowaniem, rozszerzaniem diety o pokarmy 

stałe, rozwojem mowy (pierwsze słowa). Obecnie zdarza się, że odruch jest sztucznie podtrzymywany 

przez smoczek, co ma negatywne skutki na funkcjonowanie dziecka. Przetrwały odruch ssania 

powoduje: 

 Trudności artykulacyjne, 

 Problemy z motoryką małą, 

 Stała stymulacja okolic ust,  

 Niedojrzały wzorzec połykania, 

 Nadwrażliwość okolic jamy ustanej, 

 Niechęć do próbowania nowych potraw, zaburzony wzorzec żucia i gryzienia, 

 Nieprawidłowy tor oddechowy, 

 Wady zgryzu.  

 

Mogłoby się wydawać, że poruszany temat nie jest związany z logopedią. Biorąc pod uwagę fakt, 

że na prawidłowe funkcjonowanie dziecka w sferze oralnej ma wpływ wiele czynników, zachowania 

,,nielogopedyczne” mają znaczny wpływ na prawidłowa artykulację. Podkreślone objawy w 

niniejszym artykule mają bezpośrednie znaczenie na prawidłowy rozwój mowy Państwa dzieci, 

dlatego tak ważna jest interdyscyplinarna, wielospecjalistyczna diagnoza i terapia w oparciu o 

wzajemny szacunek, zrozumienie i rzetelną wymianę informacji.  

 

Artykuł powstał w oparciu o poniższe strony internetowe, portale neurologopedyczne, wiedzę własną. 

http://www.gabinet-balance.pl/inpp3.html, http://www.inpp.pl/strona_glowna-1.html, 

http://www.kotwworku.pl/baza-wiedzy/105-przetrwale-odruchy-pierwotne  
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ZIMOWE ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE 

 

1. Pada śnieg – ćwiczenie na prawidłową pozycję języka w jamie ustnej, świadomości pozycji języka w 

różnych miejscach ułożenia. 

 

Język jako chmura śniegowa jest przyklejony do podniebienia w pozycji kobry (więcej o pozycji kobry 

w poprzednim artykule). Śnieg opada powoli/szybko – układa się na dnie jamy ustnej za dolnymi 

zębami. 

 

2. Renifery – zadanie wzmacniające mięśnie języka, warg, ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego,  

Rodzic czyta/mówi i jednocześnie pokazuje ruchy, które wykonuje dziecko: 

 

Kto ciągnie sanie św. Mikołaja? (renifery) 

 

Teraz zostaniemy takimi reniferami! 

Najpierw musimy założyć szelki (ręką prawą sięgamy za lewe ramię udając zapinanie pasów; 

lewą ręką za prawe ramię). 

Jest zimno i renifery niecierpliwią się, czekając (usta układamy w dziubek, dajemy na przemian 

do lewej i prawej strony). 

Mikołaj wsiadł, a my ruszamy (uderzanie dłońmi o kolana). 

Renifery pędzą szybciutko, uwaga na drzewo, skręt w lewo! (pochylenie się ku lewej stronie). 

Kolejne drzewo, unik w prawo! (pochylenie się na prawo). 

Mikołaj wrzuca prezent do komina, ale głośno! (mówimy BA mocno nadymając policzki). 

Renifery biegną dalej, wpadły w zaspę śnieżną (cichutko uderzamy dłońmi u uda); słychać jak 

ich kopytka dotykają ziemi (ciche kląskanie) 

Ale szybko pokonały przeszkodę i dalej lecą. O! Uwaga, dom! (przechodzimy do klęku, ręce 

dajemy nad głowę i szybko wracamy do pozycji wyjściowej) 

Dobrze, że to już koniec pracy na dzisiaj. Renifery odpoczywają po szalonym biegu (wdech 

nosem wydech ustami).  

Mikołaj w nagrodę rozdaje im pyszne cukierki (oblizujemy się). 

 

 

 

 
 

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/rudolf-

sekrety-zaprzegu-swietego-mikolaja 

about:blank
about:blank


Zimowe zagadki dla maluszka i starszaka 

Opowiedz Mamie, Tacie, Babci lub rodzeństwu, kogo widzisz na obrazku i wymyśl imię dla chłopca. 
Pomyśl, co dziwnego ma bałwanek w swoim ubraniu? Może wspólnie wymyślicie zabawną historyjkę 
o przyjaźni chłopca i bałwanka? Wystarczy odrobina wyobraźni!  

 



Pomóż Maszy udekorować prezenty. Pokoloruj je i narysuj na paczkach ciekawe wzory. Komu 
podarowałbyś prezenty, może potrafisz napisać imiona swoich kolegów? Jeśli tak, podpisz prezenty 
imionami swoich przyjaciół.  

 
 

 
 


