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Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki 

 

Luty jest miesiącem zimowym na półkuli północnej, a letnim na 

południowej. Nazwa miesiąca (według Brücknera) pochodzi od 

określenia srogich mrozów.  Dawniej używane były również nazwy 

sieczeń lub strąpacz. W lutym różnie bywa: „czasem luty ostro kuty, 

czasem w luty same pluty”. A luty – zgodnie z  nazwą – powinien być 

luty, czyli srogi, mroźny i  śnieżny, a  nie ciepły i deszczowy. Taki luty 

przyniesie Nam rychłą wiosnę, bo – jak mówi przysłowie –„gdy mróz 

w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima”. 

Paulina Kraska i Aleksandra Klupś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W lutym swoje urodziny obchodzą: 

 

JEŻYNKI: Fabian B. 

ŻURAWINKI: Maja J. 

POZIOMKI: Hanna W., Kalina Ż. 

WIEWIÓRKI: Michał S. 

BORÓWKI: Olga M., Karol G. 

MALINKI: Olga F 

JAGÓDKI: -  

NIEDŹWIADKI: - 

 

SOLENIZANTOM ŻYCZYMY  

ZDROWIA I USMIECHU 

 

 

 



Artykuł  na miarę czasu 

 

O telewizji czyli „Tele – dzieci”  

 

   Świat zmienia się, a z nim dzisiejsze pokolenie, które od najmłodszych lat otoczone jest 

mediami. Kontakt ten zaczyna się coraz wcześniej. Dziecko zanim rozpocznie edukację 

przedszkolną spędza setki godzin przed telewizorem. Jest ono atakowane ogromną ilością 

informacji pochodzących ze szklanego ekranu.  

Telewizja jest jak księżyc: ma dwie strony - jasną i ciemną. Jasna to możliwość poznania 

nieznanych miejsc, egzotycznych zwierząt, uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach. Programy 

dla dzieci uczą i rozwijają wyobraźnię, wrażliwość i słownictwo. 

Istnieje jednak druga, ciemna strona telewizji, którą jest 

rozpowszechnianie agresji, przemocy, brutalnego języka  i  obyczajów.  

Dzieci do lat 3 nie powinny oglądać telewizji, gdyż szkodzi to ich 

emocjonalnemu rozwojowi, hamuje rozwój fantazji i szkodzi 

wzrokowi. Potrzebują więcej czasu, aby przyjrzeć się jednej scenie, 

tymczasem w telewizji następują one bardzo szybko. Przedszkolaki 

widzą tylko zamglone postacie i miganie barw. Z badań naukowych 

wynika, że dzieci do 7 lat nie są w stanie oglądać w skupieniu audycji 

dłużej niż 30 minut i to nawet niecodziennie. W wieku szkolnym dzieci 

nie powinny spędzać więcej niż 1 godzinę dziennie z przerwą.  

W obecnych czasach programy telewizyjne określają granice wiekowe swoich widzów. 

Kryterium te niestety nie zawsze jest przestrzegane. Dzieci nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, że 

dany program nie jest dla nich. Natomiast rodzice nie raz zabiegani codziennym życiem nie 

widzą różnicy miedzy bajką dla 3 a 12 latkiem lub są zajęci innym czynnościami – bajka to bajka 

„co może się stać”. Dzieci oglądające przez kilka godzin telewizję są zmęczone i otumanione 

nadmiarem bodźców, które biernie przyjmują. 

Codzienne spędzanie czasu przed szklanym ekranem pozbawia ruchu na świeżym powietrzu, 

zabaw, gier, kontaktów  z rówieśnikami. Oducza to samodzielnego myślenia, zastanawiania się, 

analizowani i obiektywnego podejścia do niektórych spraw. Dzieci przepełnione są chęcią 

posiadania zabawki, artykułu spożywczego widzianego w telewizji. Programy i reklamy 

wskazują jak mają się ubierać, co mają posiadać i jak się zachowywać. 

Już w wieku 2 - 3 lat oglądają one programy około 45 minut w ciągu dnia. Zanim rozpoczną 

naukę mają za sobą 2 - 3 tysiące godzin spędzonych przed szklanym ekranem. Dzieci starsze (8 - 

12 lat) poświęcają telewizji średnio 2 - 5 godzin dziennie.  

Amerykańskie badania pokazują, że mali widzowie programów edukacyjnych są dużo lepiej 

przygotowani do pójścia do szkoły niż ich rówieśnicy, którzy oglądają japońskie kreskówki. 

Lepiej znają litery, liczą, kojarzą, zapamiętują i funkcjonują w grupie.             



W Polskich rodzinach  telewizory stoją w centralnych punktach w domu, włączone są przez 

prawie cały dzień. W wyniku czego „Tele – dzieci” oglądają więcej niż rodzicom się wydaje, 

gdyż ich uwaga jest skierowana cały czas na programy dla dorosłych pełnych agresji, przemocy, 

które oglądają w danym momencie dorośli. Badania przeprowadzone w TVP uświadamiają nam, 

że 42 proc dzieci dodatkowo ma telewizor we własnym pokoju, a więc mogą korzystać z niego 

kiedy i ile chcą. 

Nasze pociechy wolą dostawać gotowe bodźce pobudzające do działania niż posłuchać tekstu 

czytanego, gdyż nie  są  w stanie wyobrazić sobie bajkowego świata tak jak przedstawia go 

telewizja. Dzieci, które posługują się wyobraźnią, potrafią wczuć się w rolę bohatera bez 

sztucznego odtwarzania tekstu telewizyjnego, tworzą własne postacie, są częściej szczęśliwe                  

i mniej agresywne. Tele - dzieci są zafascynowane tylko przez chwilę, gdy oglądają dany 

program, który nie ma nic wspólnego z  rzeczywistością. 
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Poczytaj  mi mamo, poczytaj mi tato...... 

 

 
Bożena Forma „Zimowe zabawy Misia Kuleczki” 

 

 

 

Miś Kuleczka od samego rana spogląda w okno. 

-Śnieg, śnieg, ciekawe kiedy pójdę na sanki. Nagle słyszy znajome głosy. To Marta i Paweł 

wracają z przedszkola. 

-Misiu, wszędzie pełno śniegu. Zabieramy cię do parku! - już od progu woła Marta. Misiowi 

kręci się z radości w głowie. Paweł wyciąga z komórki sanki. Marta zakłada Misiowi czapkę i 

szalik. 

-Jeszcze rękawiczki - dodaje - żeby ci nie zmarzły łapki. 

-Jak pięknie wyglądam  - zerka Miś w lusterko. Na dworze panuje zima. Duże płatki śniegu 

spadają na ziemię. Kuleczka siedzi na sankach, które ciągną dzieci. 

-Widzę górkę - woła Paweł przyśpieszając kroku. Po chwili jadą w dół. Gwiżdże wiatr. 

-Wyśmienicie, hura, hura-słychać śmiechy i nawoływania. Nagle sanki skręcają i wszyscy 

lądują w miękkiej zaspie śniegu. 

-Misiu wyglądasz jak bałwanek. 

-Wy także - poprawia czapkę, otrzepując się ze śniegu. Już cała trójka toczy śniegowe kule. 

Raz, dwa, trzy - duża, średnia, mała - i już bałwan prawie gotowy. Paweł biegnie do domu po 

marchewkę i węgielki. Dzieci przyczepiają bałwankowi nos, oczy i guziki. 

-Jesteś śliczny - wołają przyglądając się bałwankowi. Bałwanek uśmiecha się wesoło. 

-Bardzo dziękuję - mruga węgielkowym oczkiem. Śnieg prószy coraz mocniej. 

-Pora wracać do domu -  odzywa się Marta. 

-A bałwanek? - zastanawia się Miś. 

 

 

 

 

 



-Zaprośmy go do nas, smutno samemu tak stać na dworze. 

-Nie możemy Kuleczko. W domu jest ciepło, bałwanek się roztopi. Nie martw się, zaczeka na 

nas do jutra. Biegną do domu. Po kolacji na dworze zapada zmrok. Cała trójka podchodzi do 

okna. W blasku księżyca stoi bałwanek. Dookoła niego tańczą śniegowe płatki. Na widok 

dzieci macha do nich wesoło, tanecznym krokiem wykonuje obrót i pięknie się kłania. 

-Dobranoc przyjaciele. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

1.  Gorąca czekolada - dmuchanie na zaciśniętą pięść (Uwaga! Powietrze 

wypuszczane przez usta powinno być zimne) 

2. Chuchanie na dłonie lub szybę/ lustro-ogrzewanie rąk lub parowanie 

szyny/lustra (Uwaga! Powietrze wypuszczane z ust powinno być ciepłe) 

3. Balonik- nadymanie policzków na 5 sekund, następnie powolne 

wypuszczanie. 

4. Zapasy zimowe-dotykanie i wypychanie policzków czubkiem języka, przy 

otwartej buzi. 

5. Głodny osioł-biedak z głodu, aż ryczy I-O I-O I-O 

6. Chrupkowe podwieczorki-zbieranie pokarmu ze stołu, przy pomocy ust, 

przeżuwanie z zamkniętymi ustami i połykanie z przyklejonym czubkiem 

języka do podniebienia (za górnymi ząbkami). 

 

 

 



KĄCIK MAŁEGO KUCHARZA 

TRUFLE CZEKOLADOWO-KOKOSOWE 

Składniki: 

-1 łyżka mąki 100 g pokruszonych herbatników  

- 120 g czekolady deserowej  

- 5 łyżek cukru pudru  

- 50 g wiórków kokosowych  

Dodatkowo: (50 g czekolady do ozdobienia, 4 łyżki kakao w proszku, 50 g czekolady 

gorzkiej)  

Przygotowanie: 

1.Połamać czekoladę na kawałki tej samej wielkości (dzięki temu wszystkie roztopią się w 

tym samym czasie), wsypać do miski i dodać masło. 

2.Rozpuścić czekoladę z masłem w kąpieli wodnej cały czas mieszając (miskę umieścić na 

rondlu z wrzącą wodą, tak by dno miski nie dotykało wody).  

3.Zdjąć z ognia, dokładnie utrzeć masę.  

4.Dodać wiórki kokosowe, bardzo drobno pokruszone herbatniki (można rozdrobnić je w 

blenderze lub po prostu zmielić) i cukier puder.  

5.Starannie utrzeć, jeśli masa będzie zbyt sucha, wlać trochę mleka.  

6.Z masy uformować kulki i odłożyć na arkusz pergaminu. 

7.Schładzać aż stwardnieją.  

8.Kakao przesiać na talerz.  

9.Dokładnie obtoczyć w nim trufle.  

10.Ozdobić rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladą (za pomocą szprycy z malutką okrągłą 

końcówką (można użyć też „pisaków” czekoladowych).  

11.Przełożyć trufle do papierowych foremek i schłodzić przed podaniem.  

Smacznego :) 

 

 

 



JARZĘBINKOWY KONKURS!!! 

Kochane Przedszkolaki! 

Serdecznie dziękujemy za udział w 

konkursach gazetki Wesoła Jarzębinka. 

Nagrody za styczeń otrzymali: 

Olga F. - Malinki 

Ksawery Z. - Jeżynki 

Staś B. - Niedźwiadki 

 

 



 

 

 

Rozwiązania kolejnych zadań 

prosimy wrzucać do koszyczka 

Jarzębinki przy „Kąciku książki”  na 

korytarzu przedszkolnym do 24 

lutego. 

 

 

 

 

 



Zadanie dla 3 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

 



Zadanie dla 4 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

Znajdź różnice i pokoloruj obrazek 

 

 



Zadanie dla 5-6 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

Pokoloruj, wytnij i sklej :D 

 

 


