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Witamy w Poziomce 

 

Dyrektor: Joanna Misiuk 

Wicedyrektor: Barbara Tofiluk 

Sekretariat, pomoc nauczyciela – Magdalena Łaniewska 

 

 

Grupa Biedronki:  

Nauczyciel wychowawca – Karolina Jóźwik 

Nauczyciel wspomagający – Dominika Chyża 

Pomoc nauczyciela – Agnieszka Busłowska 

 

Grupa Misie:  

Nauczyciel wychowawca – Joanna Mokrzewska 

Nauczyciel wspomagający – Dominika Chyża 

Pomoc nauczyciela – Małgorzata Olempijuk 

 

 

 

Grupa Sówki: 

Nauczyciel wychowawca – Dominika Naumczuk 

Nauczyciel wspomagający – Dominika Chyża 

Pomoc Nauczyciela – Anna Antoniuk 

 

  



Naszym nauczycielom zadaliśmy kilka pytań  

1. Wybrałam pracę w przedszkolu ponieważ… 

p. Dominika Ch.: praca w przedszkolu daje ogromną ilość radości, ucząc 

jednocześnie cierpliwości i zwracania uwagi na potrzeby innych. 

p. Dominika N.: praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji. 

2.     Dobre przedszkole to… 

p. Joanna M.: miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, w którym atmosfera jest miła 

ciepła i rodzinna. Otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

p. Karolina J.: miejsce w którym dzieci czują się bezpiecznie i z radością mogą 

odkrywać świat. Nauczyciele wspólnie z rodzicami dbają o indywidualne potrzeby 

każdego dziecka. 

p. Dominika Ch.: miejsce gdzie potrzeby i edukację dziecka stawia się na pierwszym 

miejscu. 

p. Dominika N.: to miejsce w którym dziecko jest aktywne i do którego chętnie 

przychodzi. 

3. W związku ze swoją pracą najbardziej lubię… 

p. Joanna M.: Radość w oczach dzieci, ich spontaniczność, otwartość i 

bezpośredniość, oraz to, że przy nich mogę poczuć się jak dziecko  

p. Karolina J.: ten moment kiedy dzieci się czegoś nauczą, np. stania w pociągu. 

Lubię także ten wyraz zainteresowania na twarzach dzieci, kiedy w Sali pojawia się 

coś czego nigdy jeszcze nie widziały. 

4. Moja ulubiona zabawa polega na… 

p. Dominika N.:  wszelkie zabawy ruchowe, nie tylko w sali, ale także na powietrzu. 

p. Dominika Ch.: zabawę w sklep – łączy w sobie zabawę oraz możliwość nauki. 

5. Największym wyzwaniem w pracy z dziećmi jest… 

p. Dominika Ch.: umiejętność zapanowania nad grupą. Dzieci jest dużo i wszystkie 

mają wiele pomysłów. To uczy panowania nad sobą. 

p. Dominika N.: stać się partnerem relacji nauczyciel –uczeń. 

p. Joanna M.: zbudowanie dobrych relacji, przyjaznej atmosfery. Danie dzieciom 

poczucia bezpieczeństwa, aby będąc w przedszkolu mogły odnaleźć namiastkę 

rodzinnego domu i chętnie z uśmiechem na twarzy odwiedzały Poziomkę. 

p. Karolina J.: wzbudzenie zaufania dziecka. Każdy z małych przedszkolaków 

powinien się czuć na tyle bezpiecznie i swobodnie w przedszkolu aby zachowywać 

się naturalnie. 



 

Wrzesień w Biedronkach… 

 

Ten miesiąc był dla wszystkich miesiącem wyzwań. Większość dzieci 

z Naszej grupy po raz pierwszy przekraczała próg 

przedszkola. Rodzice spisali się na medal, tłumacząc 

swoim pociechom, że przedszkole to nic strasznego. 

Wspólnie dotarliśmy do końca miesiąca i już uśmiechem 

możemy wspominać minione chwile. 

Proces adaptacji każde z dzieci ( a także rodziców) 

przechodzi inaczej. Po przebytym miesiącu z dumą mogę 

stwierdzić, że Nasze najmłodsze przedszkolaki okazały się 

niebywale dzielne. Mimo pojawiających się czasami łez i 

tęsknoty z dnia na dzień coraz lepiej odnajdują się w 

przedszkolnym środowisku. Wiedzą jak należy ustawić się w pociągu, siadają przed 

linia kiedy idziemy myć rączki 

przed posiłkiem. Dzieci trenują 

także swoją cierpliwość, już wiedzą, 

że czasami trzeba poczekać na 

swoją kolej. 

Od pierwszych dni Biedronki 

tańczą, śpiewają i bawią się z 

uśmiechami na buziach. Grupa jest 

bardzo ruchliwa i to chyba jeden z 

powodów dla których maluchy tak uwielbiają zabawy przy muzyce. Piosenka „Miś” 

poznana jeszcze na dniach adaptacyjnych jest jedną z najchętniej śpiewanych przez 

dzieci. Muzykalne Biedroneczki były zafascynowane instrumentami perkusyjnymi. 

Każdy miał okazję sprawdzić jak instrumenty działają i zagrać coś samodzielnie.  

Codziennie witamy się z Naszą grupową maskotką 

Biedronką Matyldą. Zajęcia zaczynamy od śpiewającego 

powitania i tańca w kółeczku. Dzieci tuż po podwieczorku 

siadają wygodnie i słuchają bajeczek. Od października rusza 

Nasz kącik czytelniczy. Każde z dzieci będzie mogło przynieść 

swoje ulubione książeczki z domu, które będą czytane przez 

cały tydzień. 



Biedronki bardzo lubią wszelkie zabawy 

plastyczne. We wrześniu wykonaliśmy wiele 

ciekawych prac. Były to między innymi wyklejane 

samochody, kolorowe przedszkola, stempelkowe 

drzewa. Malowaliśmy pędzlami, palcami. 

Korzystaliśmy z kredek 

pastelowych, ołówkowych a 

także z wielu materiałów 

pomocniczych takich jak 

bibułka czy kolorowe znaczki.  

Przedszkolaki nie boją się 

wyzwań, bardzo lubią zajęcia w 

których mogą brać czynny 

udział. Na początku września 

wykonaliśmy doświadczenie „Chemiczne jojo”. 

Wykorzystaliśmy olej, ocet, sodę oczyszczoną i 

barwniki spożywcze. Dzieci samodzielnie mieszały 

barwniki z octem, wlewały olej do kul. Przy pomocy 

nauczyciela nabierały płyn przez strzykawkę a 

następnie wpuszczały do kul z olejem. Przy kontakcie octu z osadzoną na dnie sodą 

powstawała reakcja chemiczna, która wysyłała bąbelki ku górze . Efekt przekroczył 

nasze oczekiwania. Powstały pięknie 

wędrujące z góry na dół i z dołu do góry 

kolorowe bąbelki  

 

 

 



W ciągu dnia oprócz zabaw ruchowych Biedronki 

spędzają wiele czasu na zabawach konstrukcyjnych. 

Szczególnym uznaniem cieszą się drewniane klocki. 

Zabawa pozwala dzieciom rozwijać wyobraźnię a także 

ćwiczy precyzję 

ruchów oraz 

usprawnia małe 

rączki Naszych 

Przedszkolaków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo od wychowawcy: Pierwszy miesiąc dobiegł końca. Z dumą mogę powiedzieć 

że przedszkolaki radzą sobie świetnie. Mimo tego, że to najmłodsza przedszkolna 

grupa, Biedronki odważnie rozpoczynają kolejne dni przedszkolnego życia. Jestem 

także wdzięczna rodzicom za współpracę, oraz zrozumienie, że przebieg procesu 

adaptacyjnego jest indywidualny dla każdego dziecka. Doceniamy Państwa 

zaufanie, wiemy jak ciężko powierzyć opiekę dziecka obcym osobom. Ze swojej 

strony mam nadzieję, że wspólnie stworzymy Państwa dzieciom miejsce, w którym 

będą mogły się bawić, uczyć i z uśmiechem poznawać świat. 

Karolina Jóźwik  



 

Wrzesień w Misiach 

 

 Adaptacja jest procesem złożonym i każde dziecko przechodzi ten okres w 

sposób wyjątkowy. W naszej grupie są dzielne Misie, które od 

pierwszego dnia przychodzą na twarzy z uśmiechem, ale są 

też takie, które potrzebowały trochę czasu, aby oswoić się z 

nowym miejscem, dziećmi, zabawkami, kadrą pracującą w 

„Poziomce.” Potrzebowały czasu, ,żeby zrozumieć, że godziny, 

które spędzają bez obecności rodziców mijają bardzo szybko. 

Są wypełnione atrakcjami, zabawami, nabywaniem nowych 

wiadomości i umiejętności.  Przemiana dzieci, które 

pierwszych kilka dni płakały, a teraz nie chcą wychodzić z 

przedszkola - widok bezcenny i radujący serce.  

          Dzieci wdrążyły 

się już w rozkład dnia 

i wiedzą jakie 

czynności będą po 

sobie następowały. 

Słysząc piosenkę  

„Misiu mniam 

mniam”- sprzątają 

salę, siadają na 

„magicznej linii”,  

pięknie śpiewają i czekają w kolejce na mycie rączek przed 

jedzeniem.  

          Nasze zuchy chętnie biorą udział w zajęciach 

dydaktycznych. Bardzo lubią piosenki inscenizowane ruchem, 

w kole, tańce swobodne oraz zajęcia plastyczne, dzięki, którym 

rozwijają swoją wyobraźnie, a małe, zwinne rączki mogą trochę 

popracować. 



Przedszkolaki bardzo lubią, oglądać książeczki, słuchać bajek czytanych przez Panie 

zarówno przed spaniem jak i w kącikach zainteresowań. Największą popularnością 

cieszą się książeczki: „Śmieciarka Jarka”, „Ogórek” i „Autobus Mariusza”. 

 Chcąc zapewnić Misiom dodatkowe atrakcje, Pani Dominka Chyża, która jest 

nauczycielem wspomagającym w naszej grupie, zorganizowała dzieciom balonowe 

zajęcia. Rozpoznawanie kolorów, 

zabawy z balonowymi 

żółwikami i kwiatuszkami 

nie miały końca. 

Przedszkolaki przed 

leżakowaniem odniosły 

upominki do szatni bez 

problemu odnajdując 

swoją półeczkę ze 

znaczkiem. To właśnie 

tego dnia udało się nam 

zrobić PIERWSZE 

grupowe zdjęcie. 

Ważnym wydarzeniu we wrześniu było otwarcie sezonu 

urodzinowego zarówno w „Poziomce” jak i w Naszej grupie. 

Pierwszym solenizantem był Jaś, a tuż po nim swoje urodziny 

obchodził Julian. W te wyjątkowe  dni, składaliśmy 

urodzinowe życzenia, śpiewaliśmy głośne „Sto lat”,  

nagradzaliśmy dzielnych 3-latków gromkimi brawami. Dzieci 

były zafascynowane urodzinowym- owocowym 

poczęstunkiem, kolorowymi czapeczkami i talerzykami. 

Przedszkolaki były zaskoczone 



urodzinowym tortem, który pojawił się na 

stole… chociaż nie był to tort do jedzenia 

wywołał na twarzach dzieci ogromne uśmiechy. 

Oczywiście nie obyło się bez miłych 

upominków: książeczki- bajeczki, książeczki- w 

wykonaniu Misi oraz balonowej gitary  

Możemy śmiało powiedzieć, że urodzinki w 

Misiach zaliczamy do bardzo udanych.  

 

  Na zakończenie tylko dodam, że… wraz z wrześniem w grupie 

Misi zawitała miłość… pierwszy miesiąc przedszkola, a u nas już 

się tworzą zakochane pary  Hmm Jaś 

będzie miał trudny wybór… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo od Wychowawcy:   Pierwszy miesiąc w  „Poziomce” dobiegł końca. Jestem 

dumna z Naszych przedszkolaków, że tak szybko zaaklimatyzowały się w 

przedszkolu. Dziękuję Rodzicom za współpracę, zaangażowanie, rozmowy i 

otwartość. Nasze wspólne działania przyniosły wspaniałe efekty.. Dziękuję 

 

Joanna Mokrzewska 

  



                                             

                                           Wrzesień w Sówkach.. 

                        Jak wiemy czas adaptacji do przedszkola jest bardzo 

ciężkim okresem zarówno dla dzieci, ich rodziców ale także dla całej kadry 

przedszkola, jednak wspólnymi siłami daliśmy radę! Grupa 3 „Sówki” to nasze 

przedszkolne starszaki, które w nowym otoczeniu przedszkolnym radzą sobie 

znakomicie. Przedszkolaki w pierwszych dniach września zapoznawały się z 

całym przedszkolem: szatnią, salą, łazienką jak również z kadrą: Panią dyrektor, 

swoją wychowawczynią, panią, która pomaga im w czynnościach dnia 

codziennego oraz z innymi pracownikami placówki. 

Sówki z ogromną chęcią, 

uwagą i koncentracją uczestniczą w 

zajęciach organizowanych przez 

nauczyciela jak również w grach  

i zabawach z rówieśnikami. Już w 

pierwszym tygodniu  

września wspólnymi siłami udało 

nam się wybudować 

 najwyższą wierzę w przedszkolu. 

Dzieci były bardzo  

dumne i szczęśliwe z tego osiągnięcia i chętnie pozowały  

do zdjęć z udziałem wieży.  

Ich ulubionymi zajęciami są zajęcia plastyczne, gdyż bardzo chętnie w 

nich uczestniczą oraz na wejściu do sali często pytają: „Czy dzisiaj będzie praca 

do wykonania?”. Codziennie odkrywamy wspólnie nowe techniki plastyczne tj. 

np. malowanie palcem, pędzlem, rozdmuchiwanie kolorowych plam słomkami 

itd.. 



Przedszkolaki bardzo lubią przedobiednie  

czytanie bajek przez wychowawcę i chętnie przynoszą  

kolejne książki z naszego kącika czytelniczego. 

Ważnym wydarzeniem w grupie Sówek we wrześniu 

było również wspólne świętowanie 

czwartych urodzin Huberta. Cała 

grupa śpiewała solenizantowi gromkie 

sto lat, składała najlepsze życzenia a 

także z rąk wychowawcy zostały 

przekazane Hubertowi prezenty: 

książeczkę od przedszkola, książeczkę 

wykonaną przez nasze grupę 

przedszkolną a także gitarę z 

balonów wykonaną przez Dominikę 

Chyżą – naszego nauczyciela 

wspomagającego  Po uśmiechu 

Huberta można wnioskować, iż prezenty bardzo mu się 

spodobały! 

 

 

 

 

 

Sówki są bardzo szczęśliwe, gdy mogą mieć czas tylko dla 

siebie i bawić się swoimi ulubionymi zabawkami z różnych 

kącików tematycznych w naszej sali, co 

widać na poniższych 

zdjęciach: 



Ogromną popularnością cieszy się kolejka, która codziennie jest 

rozkładania i składana co najmniej trzy razy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne wydarzenia grupy Sówek już w następnym numerze.  

 

 

Słowo od Wychowawcy: Po pierwszym miesiącu pracy w przedszkolu Poziomka bez wahania 

mogę powiedzieć, że jest to idealne miejsce dla każdego dziecka zarówno młodszego jak i 

starszego. Wszyscy czują się tutaj bardzo swobodnie, prawie jak w domu ze względu na 

cudowną, rodzinną atmosferę. Ze swojej strony dziękuję Rodzicom naszych przedszkolaków 

za zaufanie i zrozumienie a także wytrwałość, ponieważ to, że dzieci tak dobrze 

zaklimatyzowały się w naszym przedszkolu to nasza wspólna zasługa! Dziękuję i 

Pozdrawiam.  

Dominika Naumczuk  

 

  



20 Września – Międzynarodowy Dzień 

Przedszkolaka 

Przedszkole Poziomka po raz pierwszy świętowało Międzynarodowy Dzień 

Przedszkolaka. We wtorek 20 września, w każdej z grup zorganizowano wiele 

atrakcji dla uczczenia tego dnia. W grupach Biedronek, Misiów i Sówek już od rana 

było wiele ciekawych zajęć. 

Wszystkie Biedroneczki przyszły ubrane na czerwono. Na tablicy wisiały balony, 

które kryły w sobie szereg niespodzianek. Znalazły się tam między innymi medale 

dla Super Przedszkolaków, czy koszyk pełen kolorowych Przebrań. Dzieci świetnie 

się bawiły mogąc przymierzać kolorowe kostiumy. 

  



W Misiach był dzień pełen wrażeń: przebieranki, peruki, 

kolorowe okulary, kwiatowe ozdoby, tańce, zabawy 

sportowe. Dzieci z okazji swojego święta dostały kolorowe 

ordery. Zajęcia te bardzo zintegrowały Naszą grupę.  

 

 

  



W Sówkach Panie przygotowały swojej grupie wiele atrakcji i 

niespodzianek: tańce w kole, zabawy z balonami, spotkanie z tajemniczym 

gościem, który przyniósł piękne stroje. Na koniec każde dziecko otrzymało medal 

wzorowego przedszkolaka! 

 

 

  



Jesień w Poziomce 

Bardzo dziękujemy rodzicom za aktywne uczestniczenie w zbieraniu 

materiałów do kącików przyrody. Jesień przybyła już do Naszego przedszkola. 

Każda z sal stała się pięknie kolorowa. 

 

Misie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sówki 

  



Biedronki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesienne spacery… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październikowy numer już na początku listopada! :) 


