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Wydanie jubileuszowe – 45 lecie Przedszkola nr 75

1 czerwca 2022 r.
Redaguje mgr Jolanta Łukasiewicz
Szanowni Państwo!
Oddajemy dziś do Państwa rąk specjalne wydanie tęczowej gazetki
upamiętniającej jubileusz 45-lecia naszego Przedszkola. Jest ono wyjątkowe nie tylko
ze względu na specjalną okazję, która przyczyniła się do jego zredagowania, ale
również ze względu na autorów naszych artykułów. Znajdują się bowiem pośród nich
nasi absolwenci z różnych lat oraz rodzice naszych absolwentów. Oddamy też głos
obecnym przedszkolakom. Nie zabraknie też chwili zadumy nad zawodem
nauczyciela. Przyjemnej lektury!

Tak to się zaczęło…

1.06.1977 r. to data przełomowa w historii naszego
przedszkola – zgodnie z przedstawionym poniżej dokumentem właśnie
od tego dnia zostało ono powołane do życia. W naszych starych
kronikach sumiennie dokumentujących działalność placówki można
znaleźć zdjęcie Przedszkola tuż po jego wybudowaniu. Kręcą się jeszcze
wokół niego robotnicy prowadzący prace wykończeniowe na terenie
ogródka przedszkolnego.
Przedszkole powołane jako placówka czterooddziałowa rozrosło
się z czasem do 5 oddziałów przedszkolnych (została zaadaptowana
sala gimnastyczna, w której teraz funkcjonuje V grupa) ze względu na
coraz większe potrzeby stale rozrastającego się osiedla.
Jego niewątpliwym atutem już od samego początku był spory
ogród przedszkolny. Systematycznie sadzone drzewa, krzewy i kwiaty
tworzą z niego oazę zieleni i różnobarwnych kwiatów chętnie
odwiedzanych przez różne zwierzęta: jeże, wiewiórki, różne gatunki
ptaków, które dzieci mogą obserwować w naturalnym środowisku.
Bogato wyposażone place zabaw oraz sale dydaktyczne
wspierają personel w jego codziennych działaniach, sprawiając
dzieciom dużo radości oraz inspirując do dalszych działań,
wspomagając ich rozwój.
Rodzice chętnie przyprowadzają tu dzieci, bo wiedzą, że w naszym
Przedszkolu mają one zapewnioną dobrą opiekę, ciekawe zajęcia i są
świetnie przygotowywane do następnego etapu edukacji – szkoły.
Doczekaliśmy się już kolejnego pokolenia naszych przedszkolaków
– absolwenci Przedszkola nr 75 przyprowadzają tu swoje dzieci.
Zaglądają do sal i dzielą się z nami swoimi wspomnieniami.

A oto kartka z naszej kroniki:

Nasze nowe logo
wyłonione w bieżącym roku szkolnym w konkursie na logo przedszkola:

Przedszkole okiem Rodzica
Przedszkole naszych dzieci
Nasze dzieci ukończyły edukację przedszkolną już jakiś czas temu – Córka
rocznik 2011 i Syn – rocznik 2014. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że
lepiej nie mogliśmy trafić.
Z zewnątrz wydawałoby się, że przedszkole jest jak każde inne, ale
okazało się, że personel przedszkola, na jaki trafiły nasze dziecinie mógł być
lepszy – od pogodnych i otwartych na dzieci Pań kucharek przez Panie
pilnujące porządku, aż w końcu do ukochanych Pań Wychowawczyń naszych
dzieci.
Każde z dzieci, choć całkiem inne, otrzymało w Przedszkolu nr 75
cudowną opiekę.
Głównie w przypadku syna na początku nie było łatwo i pojawiło się
trochę problemów, ale ostatecznie trafiliśmy na doświadczoną Panią
Wychowawczynię, na której można było polegać – cudowny pedagog, pełna
ciepła i niespożytej energii osoba.
Wielkie dzięki za pasję, troskę, kreatywność i cudowne podejście.
Dziękujemy za opiekę nad naszymi dziećmi i do dziś wspominamy, z jaką
cierpliwością i oddaniem umiały Panie zająć się naszymi dziećmi.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to, że nasze dzieci dzięki edukacji
w Przedszkolu nr 75 otrzymały wspaniałe przygotowanie na start do nowego
etapu – szkoły.
Naprawdę doceniamy ciężką codzienną pracę personelu przedszkola
i poświęcenie, którego wymaga praca z małymi dziećmi.
Justyna i Paweł Paśniccy

Przedszkole - wyzwanie
Przedszkole - wyzwanie dla każdego dziecka i rodzica. Nowe miejsce,
nowe osoby, nowa sytuacja. I stres. Jak to będzie? Czy dziecko odnajdzie się
szybko i zaaklimatyzuje, będzie dobrze się bawić i uczyć? Te i inne wątpliwości
ma chyba każdy z nas posyłając swojego brzdąca do przedszkola. My mieliśmy
szczęście, bo trafiliśmy do przedszkola TĘCZOWEGO. I mimo, że nie była to

placówka którą wybraliśmy, teraz z perspektywy czasu, to najlepsze miejsce,
do którego mógł trafić nasz Janek.
Nasza historia z przedszkolem zbiegła się w czasie z dociekaniem
czemu Jaś ma problemy ze wstawaniem z podłogi czy licznymi upadkami,
które zaliczał nawet na prostej drodze. Po otrzymaniu diagnozy, która dla nas
była szokiem, zaczęliśmy oswajać SMA, nieSMAcznego potwora, który
zabierał Jankowi siły. Dzięki cudownemu personelowi, zaangażowaniu
szczególnie Pani Joli, Janek mógł uczęszczać do ulubionego przedszkola. Nie
musieliśmy zmieniać placówki z powodu choroby syna. Każdego dnia
otrzymywaliśmy mega pomoc, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni. Miło nas
zaskoczono, gdy Dyrekcja wraz z personelem i innymi rodzicami
zorganizowała kiermasz wielkanocny, z którego zebrane środki zostały
przekazane na rehabilitację Janka. Liczne wycieczki, spektakle
i przedstawienia w przedszkolu czy wizyta lam, to takie wisienki na torcie, które
zostają na długo w pamięci.
Z przedszkolem mam same miłe wspomnienia a emocje, które nam
towarzyszyły są zdecydowanie pozytywne :) Janek bardzo był zżyty z grupą,
a szczególnie z wychowawczynią Panią Jolą, za którą tęskni i na propozycję
powrotu do przedszkola aż mu się buzia cieszy.
Mama Jasia

Parę ciepłych słów...
Z Tęczowym Przedszkolem kojarzą mi się same dobre chwile. Dwójka
moich dzieci uczęszczała do tej placówki - córka już dorosła kobieta, syn
w szkole średniej.
Nigdy nie zapomnę tych podniosłych chwil, kiedy trzeba było się żegnać
na ostatnim apelu. Łza kręciła się w oku.
Nasze drogi się rozeszły, ale moje dzieci wielokrotnie odwiedzały swoje
ukochane Panie, a mnie jako pracownika bemowskiej biblioteki, łączą więzi
zawodowe. Współpracujemy z Przedszkolem, rozwijając świadomość
czytelniczą młodych ludzi.

Justyna Wasilewska mama Marty (rocznik 2000), Michała (rocznik 2006)

75 jest na 5!

Uważam, że Przedszkole nr 75 należy do najlepszych przedszkoli
w Warszawie.
Samo jego położenie w spokojnej zielonej, cichej części dzielnicy z dala
od samochodów i ogólnie panującego w mieście zgiełku, jest już bardzo
dużym atutem tego miejsca. W przedszkolu organizowane są fantastyczne
zajęcia dodatkowe dla dzieci, bardzo ciekawe wycieczki, nawet dla
najmłodszych grup, wspaniałe koncerty oraz przedstawienia teatralne.
Przedszkole ma zaprzyjaźnione pieski, z którymi prowadzone są zajecie
z dogoterapii.
Regularnie odwiedzają przedszkole również inne zwierzęta takie jak
kucyki, alpaki, kurczaczki, które dają dzieciom niesamowite przeżycia
i ogromną radość z obcowania z nimi. Takie spotkania uczą dzieci wrażliwości,
szacunku i sympatii dla zwierząt. Pani Dyrektor oraz Nauczyciele przypominają
rodzicom o tym co się będzie działo w przedszkolu, co rodzice powinni
przynieść danego dnia dziecku, oraz o wszystkim tym o czym tylko rodzice
mogliby zapomnieć. :-) Wychowawcy regularnie kontaktują się z rodzicami
w sprawie dzieci i informują o tym co się działo z dzieckiem w przedszkolu.
Nauczyciele są zawsze fantastycznie przygotowani do zajęć i uczą dzieci
w bardzo przyjazny sposób.
Cały personel przedszkola jest bardzo zaangażowany i rzetelnie
wykonuje swoje obowiązki. Dzieci uwielbiają jedzenie jakie jest serwowane w
przedszkolu, opowiadają w domu o nim i proszą o ugotowanie dokładnie
takiego samego jak w przedszkolu. Pani Dyrektor jest w kontakcie z rodzicami
praktycznie cały czas, chętnie pomaga w różnego rodzaju problemach
zarówno dzieci jak i ich rodziców.
Wszelkie prośby kierowane od rodziców są zawsze uwzględnianie
i w miarę możliwości realizowane w jak najszybszym czasie. Dzieci kończące
przedszkole są zawsze znakomicie przygotowane do nauki w szkole
podstawowej. Niniejszym stwierdzam, iż przedszkole nr 75 daje dzieciom
i rodzicom całkowite poczucie bezpieczeństwa.
Jolanta Podgórni

Przedszkole okiem absolwenta
Wspomnienia Kuby
Najcudowniejsze wspomnienia kojarzę z moim przedszkolem. Zawsze gdy
o nim, myślę pojawia mi się uśmiech. Już od samego wejścia czułem się tam
bezpiecznie. Rano w całym przedszkolu roznosił się zapach mleka, ja tego nie
jadłem. Parówki brałem dokładki.
W mojej sali zawsze witał mnie uśmiech Pani Klary, jej poświęcenie
i spokój. To moja Pani nauczyła mnie jak prawidłowo posługiwać się
nożyczkami i malować kredkami. Ona z uśmiechem ośmielała mnie w trudnych
sytuacjach.
Lubiłem moje przedszkole, wspólne zabawy, naukę wierszyków,
wycieczki i mnóstwo swobodnej zabawy. Dzięki temu przedszkolu postawiłem
swoje pierwsze kroki na scenie.
Zawsze mogłem liczyć na wyrozumiałość. Jestem wdzięczny, ze
spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy pozytywnie utkwili mi w pamięci. Ludzi
którzy przekazali mi wartości niezbędne do normalnego funkcjonowania
w życiu.

Wspomnienia Wojtka
Wojtek spytany o przedszkole, powiedział, że bardzo lubił w nim
przebywać. Uwielbiał się w nim bawić, szczególnie klockami. Pani Jola była
bardzo dobra.
Niesamowicie mu smakowało jedzenie, a miłą niespodzianką były
kanapki z Nutellą kilka razy w roku 😊
Miło wspomina częste wycieczki, dogoterapię i odwiedziny osób ze
zwierzętami (m.in. kucyki, alpaki etc.)
Na koniec dodał, że wolałby nadal chodzić do przedszkola zamiast do
szkoły 😊

Wspomnienia Artura
Przedszkolne numer 75 było dla mnie bardzo fajne bo:
1. Lubiłem fajne lekcje języka angielskiego.

2. Rytmika niezbyt fajna, ale dobra.
3. Ogólnie lekcje sama przyjemność.
4. Zabawki wszystkie równie fajne bez wyjątku.
5. Fajne Panie.
6. Prawie wszystko fajne.
7. Ogólnie bardzo fajnie.
8. Jedzenie smaczne.
9. Rozwijające i czasami śmieszne zajęcia dodatkowe.

Przedszkole okiem nauczyciela
Okiem młodego nauczyciela
01.02.2021 r. to data, która rozpoczęła moja przygodę z zawodem
nauczyciela w Przedszkolu nr 75.
Mój pierwszy dzień w przedszkolu był dla mnie bardzo stresujący. Nie
wiedziałam czy dzieci mnie polubią? Czy sobie poradzę z 25 dzieci? Czy
w ogóle nadaję się do tego zawodu? W głowie rodziło się coraz to więcej
pytań.
Na samym początku, oczywiście, nie było łatwo. Jednak dość szybko
uświadomiłam sobie, że jestem na właściwym miejscu. Zawsze chciałam
pracować z dziećmi. Właściwie, kiedy sama byłam dzieckiem, moją
najczęstszą zabawą była praca w szkole. Ukończenie studiów w zakresie
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z edukacją włączającą tylko
utwierdziło mnie w przekonaniu, że to słuszna decyzja i jest to właśnie to, co
chcę robić w życiu.
Moim celem w pracy w przedszkolu jest stworzenie takiej przestrzeni,
w której dzieci będą się czuły bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie tak
samo ważny i potrzebny.
Chociaż jest to bardzo trudna praca, wymagająca bardzo dużo
cierpliwości i empatii, to daje mi ona wiele przyjemności i satysfakcji.
Niesamowitym uczuciem jest patrzeć na uśmiech dzieci, na to jak się
rozwijają, rosną, zdobywają nowe umiejętności oraz wiedzę. Praca
nauczyciela jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które kochają dzieci.

Oczywiście, bywają takie dni, że dzieci tak „dają w kość”, że jedyne o czym
marzę, to żeby wrócić do domu, usiąść wygodnie w fotelu i zwyczajnie
relaksować się ciszą.
Uważam jednak, że praca nauczyciela jest bardzo wdzięczną pracą.
Zadowolenie i uśmiech dziecka są najlepszą nagrodą, jaką można otrzymać.

mgr Aleksandra Mazur

Pani (nie tylko) od korektywy

Nazywam się Paulina Kwiatkowska, ukończyłam studia magisterskie na
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ze specjalizacją – gimnastyka
korekcyjna. Po rozmowie i konsultacjach z Panią Dyrektor Justyną Masłowską
uzyskałam możliwość sprawdzenia swoich umiejętności właśnie w Przedszkolu
nr 75. Pracę jako nauczycielka podjęłam w 2017 roku. Bycie instruktorką zajęć
gimnastycznych sprawiało mi wiele radości i poczucia satysfakcji. Każdy dnia
zaczynałam z uśmiechem oraz pozytywną energią. Widząc uśmiech na
twarzach dzieci czułam, że jestem odpowiednią osobą na właściwym miejscu.
Praca na stanowisku instruktorki pozwoliła mi rozwinąć skrzydła. Starszaki do tej
pory kojarzą mnie jako „Panią od korektywy”.
W 2020 roku nasza Pani Dyrektor podsunęła mi pomysł, by pójść o krok
do przodu i uzupełnić swoje wykształcenie o studia podyplomowe na kierunku
„Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”. I tak się właśnie stało. Od tej pory
jestem nauczycielem/wychowawcą. Pracuję w grupie mieszanej 3-/4-latków.
Na początku byłam trochę przerażona tym, co mnie czeka i czy poradzę sobie
jako nauczycielka.
Dużo zawdzięczam Pani Justynie oraz całej kadrze pedagogicznej, która
motywowała mnie do działania. W pracy najbardziej zależy mi na tym, aby
dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo w moim towarzystwie, a także
rozwijały się w atmosferze miłości, szacunku i życzliwości. Bardzo angażuję się
w swoją pracę, a kontakt z dziećmi sprawia mi wiele radości. Jestem osobą
odpowiedzialną i empatyczną. Szczególny nacisk kładę na wszechstronny
rozwój poprzez zabawę oraz innowacyjne metody wychowawcze. Dzieci
podziwiam za ich szczerość oraz spontaniczność. Patrzą na świat „głębiej” niż
my – dorośli. Myślę, że możemy się od nich wiele nauczyć.

Mój staż pracy w Przedszkolu nr 75 nie jest długi, ponieważ wynosi
zaledwie 5 lat. Przedszkole przeszło niemałą metamorfozę. Zmienił się wygląd
sal, na korytarzach wiszą różne pomoce dydaktyczne. Powstały również kąciki
tematyczne (badawczy, instrumentalny). Przedszkole gospodaruje pięknym
ogrodem – wiosna wygląda bajecznie.
Powstało mini boisko do piłki nożnej oraz innych zajęć ruchowych.
Pani Dyrektor Justyna Masłowska zawsze służy pomocą, jest otwarta, potrafi
rozwiązać każdy, nawet najmniejszy problem, a to kadra pedagogiczna jest…
nieoceniona. Naprawdę nie mogłam lepiej trafić.
Nigdy nie spodziewałam się, że będę nauczycielką w przedszkolu. Moim
marzeniem od najmłodszych lat było zostać nauczycielką wf-u. Szczerze cieszę
się, że w ten sposób potoczyło się moje życie, ale nie poprzestaję na tym.
To właśnie dzięki pracy w przedszkolu mogę rozwijać swoją kreatywność,
współtworzyć jutro oraz cieszyć się z każdego, choćby najmniejszego sukcesu.

mgr Paulina Kwiatkowska

Nauczyciel, wychowawca, pan przedszkolanek?
Pamiętam to bardzo dobrze. 01.02.2002 r. godzina 12.00. Mój pierwszy
dzień w pracy. 27 par oczu skierowanych na mnie i zmienniczka, która życzyła
mi miłej pracy i wyszła. Zostałem sam z taka ilością dzieci i odpowiedzialny za
każde z nich z osobna. Poradziłem sobie mimo to, że nie było łatwo.
W Przedszkolu nr 75 w lutym minęło mi 20 lat.
Pół roku wcześniej dzwoniłem do różnych placówek, szukając
zatrudnienia jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Dyrektorki
z niedowierzaniem w głosie twierdziły, że nie posiadam odpowiednich
kwalifikacji lub, że brakuje mi doświadczenia.
Zebranie materiału badawczego do pracy magisterskiej też nie było
łatwym zadaniem. Obserwacje zabaw tematycznych dzieci w wieku
przedszkolnym musiały odbyć się na terenie przedszkola. Z kilkunastu
Dyrektorek, z którymi rozmawiałem tylko dwie wyraziły zgodę. Moje koleżanki
z roku były tym zdziwione, bo one takich problemów nie miały.

Pod koniec stycznia pojawiłem się w przedszkolu przy ulicy Rozłogi 4a
z CV w ręku. Dyrekcja zaprowadziła mnie do grupy dzieci 5-letnich. Zapytała: Czy chcecie, by Pan Marcin został Waszym nauczycielem? Odpowiedź była
krótka: - Nieee. Pomyślałem: Byłem tak blisko i znów mi się nie udało.
Gdy rozpocząłem swoją przygodę w przedszkolu, czułem się trochę
nieswojo. Wzbudzałem zdziwienie, niedowierzanie. Dzieci mówiły do mnie:
„proszę Pani” lub „ciociu” Na szkoleniach też okazywało się, że jestem kobietą.
Rodzice patrzyli na mnie, jakbym miał przynajmniej trzy głowy. Nawet przez
telefon niektóre osoby nie chciały ze mną rozmawiać, bo prosiły nauczycielkę
do telefonu, a słyszały męski głos…. Ale do wszystkiego człowiek może się
przyzwyczaić.
W swojej pracy staram się, by każde dziecko czuło się dobrze
i bezpiecznie w swojej grupie. Było akceptowane takie, jakie jest. W naszej sali
powinna panować życzliwa i miła atmosfera oparta na przestrzeganiu zasad
i norm społecznych. Podstawą jest samodzielność we wszystkich aspektach
życia przedszkolnego – a z tą bywa różnie. Każda rozmowa, gest, spojrzenie są
przeze mnie zauważone. Uśmiech na twarzy dziecka jest ważną podstawą
moich działań i dążę do tego, by pojawiał się często.
Nie unikam lulania lalek, robienia kucyków i, gdy jest taka potrzeba,
brania na kolana. Jak trzeba, podziwiam spinki, sukienki, budowle z klocków.
Staram się by dziewczynki i chłopcy nie wchodzili w stereotypowe role
społeczne: mężczyzna – macho i opiekuńcza kobieta.
Czasem jestem jedynym wzorcem męskim, jaki dziecko ma na co dzień.
Są dzieci z rozbitych rodzin, albo takie, których tata jest ojcem niedzielnym.
Widzę, jak dzieci wtedy cierpią i tęsknią – staram się reagować w odpowiedni
sposób.
Wychowywanie dzieci to fascynująca rzecz. Móc patrzeć, jak się
rozwijają, jak zmieniają się z dnia na dzień. Jeszcze wczoraj nie mówiło, a dziś
recytuje wiersz i do tego tak głośno! Każdy dzień to odkrywanie czegoś
nowego, to jak skok ze spadochronu i wylądowanie w nieznanym miejscu.
01.09.2022 r. to data, kiedy zamienię T-shirt, dżinsy i zabawę w kole na
dywanie na aktówkę i garnitur. Będzie mi tego bardzo brakowało. Dziękuję
wszystkim Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej i Obsłudze za to, że
mogłem Was wszystkich poznać i spędzić z Wami 20 lat życia jako nauczyciel,
wychowawca, pan przedszkolanek.
mgr Marcin Barszcz

Wspomnienia (trochę) starszej nauczycielki
Ani się człowiek obejrzał, a tu już dobiega końca dwudziesty rok
pracy w Przedszkolu na Rozłogi. Miałam tu zabawić 2-3 lata i znaleźć sobie
pracę bliżej domu. Jednak moje zawodowe życie potoczyło się inaczej.
To właśnie tu udało mi się spełnić moje zawodowe marzenie –
poprowadzić grupę od początku do końca tzn. od maluchów do zerówki
włącznie. Niesamowite wrażenie wraz ze świadomością, że uczestniczy lam
razem z nimi w bardzo ważnym w ich życiu (choć stosunkowo krótkim) etapie.
Czasem spotykam ich na ulicy i zamieniamy kilka słów. I to też jest dla mnie
cenne.
Nie da się ukryć, że swoją karierę zawodową zaczynałam w czasach
bardzo siermiężnych, kiedy to każdą rzecz się „zdobywało”. Zarówno
przedszkole, jak i rodzice mieli dużo bardziej okrojone możliwości, jednak każdy
robił, co tylko mógł, aby polepszyć codzienne funkcjonowanie, uatrakcyjnić
pobyt dziecka w przedszkolu. Klocki „Lego” dopiero wchodziły na polski rynek
i to, co teraz jest zwykłą codziennością stanowiło wówczas nie lada atrakcję.
Wszystkie bale i uroczystości organizowaliśmy we własnym zakresie, gdy
więc się okazało, że tutaj wiele imprez prowadzą specjaliści, było to dla mnie
miłym zaskoczeniem. I nie chodzi o zmniejszenie ilości pracy – ona po prostu
stała się inna, ale o korzystanie ze sprzętu, gadżetów, którymi ze zrozumiałych
względów nie dysponują przedszkolne placówki. A przy zmieniających się
standardach życia, dzieci maja też inne wymagania.
Zachwyciły mnie tutaj kolorowe pastelowe ściany, sale w kolorach tęczy.
Olbrzymim atutem stała się możliwość uczestniczenia w wielu
szkoleniach. Mogę korzystać zarówno z wykupionych przez naszą placówkę,
jak i szukać we własnym zakresie – i to nie tylko w konkretnych miejscach, ale
również on-line.
Kiedyś niemal wszystkie pomoce trzeba było wykonywać we własnym
zakresie. Rysowałam więc obrazki pierwszych wiosennych kwiatów,
przynosiłam z domu albumy z czarno – białymi fotografiami ptaków,
wycinałam dekoracje i elementy do naklejania, rysowałam obrazki na
tablicę… Teraz mogę usiąść do komputera, znaleźć potrzebne zdjęcia/obrazki
i wydrukować na supernowoczesnej kopiarko – drukarce (obsługi komputera
też nauczyłam się w tutejszej placówce).
Może ktoś zacznie się zastanawiać dlaczego rozpisuję się nad
„techniczną” stroną mojej pracy. Jest to bardzo ważny jej element. Nasza

praca nie może polegać na akademickich wykładach. Wszystkie pomoce,
z jakich korzystamy, mają pomóc zorganizować dzieciom zajęcia w formie
zabawy, bo dzieci najlepiej uczą się przez zabawę. Mają też na celu pomóc
przybliżyć im świat, w którym żyją, poznać go jeszcze lepiej, nauczyć się w nim
poruszać w sposób bezpieczny, z poszanowaniem innych ludzi i… wszystkiego,
co nas otacza – powietrza, wody, ziemi, stworzeń, roślin.
Dawniej zasób możliwości zdobycia wiedzy był bardzo ograniczony, ale
rodzice i dzieci chętnie sięgali po encyklopedię, wyszukując w niej wiadomości,
które ich ciekawiły, bądź były akurat omawiane w przedszkolu. W tej chwili są
dzieci, które maja ogromną wiedzę na interesujące ich tematy – rodzice
pomagają im w jej zdobyciu wyszukując informacje w internecie, kupując
odpowiednie książki (które kiedyś się „zdobywało” o ile w ogóle istniały) oraz
różne tematyczne gry i zabawki.
Zmieniła się też oferta wycieczkowa. Kiedyś wyjazd do Powsina na plac
zabaw w pobliżu Ogrodu Botanicznego był nie lada atrakcją. Teraz można
przebierać w możliwościach – dzieci mogą poznać etapy produkcji bombek,
uczestniczyć w zajęciach z zakresu opieki nad zwierzętami, produkcji pieczywa,
sera, masła itd., itp.. To z jednej strony ułatwia nam pracę, ale z drugiej –
podnosi poprzeczkę. Trzeba się starać zaciekawić dzieci, ale równocześnie
dać szansę na naukę radosnej zabawy patyczkiem czy kamyczkiem, stworzyć
okazję do radosnej twórczości własnej – plastycznej, ruchowej, wokalnej. A przy
tym wszystkim wprowadzić je w zasady funkcjonowania w grupie społecznej –
ukazać zarówno jej możliwości oparte na kreatywności, zgodnym
oddziaływaniu, ale także zapoznać z jej ograniczeniami – normami
społecznymi, zasadami szanowania innych i wymagania od nich szacunku dla
samego siebie.
Zmieniły się też niektóre zainteresowania dzieci. Prawdopodobnie wynika
to z oferty marketingowej. Bo jeśli znają bajkę o Roszpunce, to jest Barbie
Roszpunka. Owszem, znają bajkę o trzech świnkach, Śnieżce, Śpiącej królewnie,
Czerwonym Kapturku, ale zdecydowanie mniej dzieci zna bajkę o Jasiu
i Małgosi, o koźlątkach i wilku. Bajek o rybaku i złotej rybce, o poznańskich
koziołkach, toruńskich pierniczkach, mikołajku nadmorskim czy polskich
regionalnych bajek – prawie nikt już nie zna. Dzieci żyją bajkami o Smurfach,
Elzie, kucykach, Minionkach itp..
Zależy mi na tym, aby każde dziecko umiało zaspokajać swoją naturalną
ciekawość świata, nie krzywdząc przy tym innych ludzi. Żeby dzieci nieśmiałe,
nabrały odwagi, przełamały swoją bojaźliwość. Aby nauczyły się współpracy,
wzajemnego pomagania sobie, przezwyciężania egoizmu na rzecz wspólnego
dobra, wzajemnej troski i życzliwości. Staram się dobrze przygotować je do

szkoły – obniżyć, a jak się da, to zupełnie zniwelować bariery na drodze do
szkoły. Marzy mi się, aby mogły wykorzystać wszystkie swoje możliwości tak, by
zmienić świat na lepszy – bez wojen, zawiści, złośliwości. Może to utopia, ale
przecież można spróbować zbliżyć się do tego ideału, w dużej części
zrealizować marzenie. Życzę tego i Dzieciom, i Rodzicom.
mgr Jolanta Łukasiewicz

A co dzisiaj dzieci myślą o naszym przedszkolu?
Oto kilka odpowiedzi na pytanie: „Za co kochamy nasze przedszkole?”:
- bo tu są koledzy
- mamy bardzo dużo ładnych kwiatków
- można przytulić się z Panią i narysować Panią
- jest dobre jedzenie
- uczymy się fajnych piosenek
- robimy fajne prace plastyczne
- możemy się dużo nauczyć
- uczymy się muzyki
- uczymy się angielskiego
- możemy występować w przedstawieniach
- Pani jest bardzo miła i możemy się do niej przytulać
- za to, że mamy zajęcia z gimnastyki
- za to, że Przedszkole pomaga innym, wspomaga chore dzieci i przyjmuje dzieci z
Ukrainy
- bo Pani czyta nam książki
- bo przychodzą do nas zwierzątka
- bo jest Pani Ela

- bo jest Pani Ela i koledzy
- lubię książki i kolegów, i chcę być grzeczny
- mamy fajne książki i robimy fajne rzeczy
- możemy rysować i mieć kolegów
- nie lubię przedszkola, bo trzeba cały czas pracować

Z (przedszkolnego) życia wzięte
Rozmawia dziewczynka z chłopcem:
- Mój wujek jest gruby.
Chłopiec ją koryguje:
- Nie mówi się tak brzydko. Mówi się, że jest wypukły(sic!)

Chłopiec kichnął.
Nauczycielka mówi do niego:
- Sto lat!
Chłopiec na to:
- Przecież ja nie mam urodzin!

Dwie dziewczynki bawią się lalkami i maskotkami. Jedna woła do
drugiej:
- Mamo! Mamo! Kup mi lody!
Druga staje przed nią i, podkreślając wagę swoich słów gestem
rozłożonych rąk, odpowiada:
- Przecież ty jesteś mężem. Musisz zarabiać.

Serdecznie dziękujemy wszystkim współautorom naszej jubileuszowej gazetki

