
Różne formy komunikacji 
z rodzicami

Various froms of communication with

parents

Przedszkole nr 1 w Zabrzu



Gazetki naścienne umieszczone w holu głównym

News-sheets displayed on a notice-board in a main hall 

Okolicznościowe

Occasional
news-sheets

Pedagogizujące

Pedagogical
papers

Reportaże 

z życia 
przedszkola

Reports of a 
Kindergarten ‘s 

life

Kącik małego 
Europejczyka

Small European
Corner



Gazetki okolicznościowe

prezentujące aktualną porę roku

informujące o uroczystościach 

przedszkolnych

związane z bieżącymi świętami



Occasional news-sheets

displaying present season of the year

informing of Kindergarten’s 

celebrations

related to current feasts









Gazetka pedagogizująca dla 

rodziców

Zawiera praktyczne porady dotyczące 

trudności wychowawczych mogących 

pojawiać się u dzieci w wieku 

przedszkolnym.

Ukazuje się raz w miesiącu.



Pedagogical papers from parents 

„Mother, father! Read it”

I make them once a month.

It is good form of acquainting parents 

with behavioure and pedagogical 

problems at the same team.



How to teach children to be self – controlled

Uczymy przedszkolaka samokontroli



Convention of child’s rights
Konwencja Praw Dziecka





Reportaże z życia przedszkola 

Informują rodziców 

o przebiegu:                                                  

wewnętrznych imprez przedszkolnych

(tj.: Żółty dzień, Czerwony dzień,                 

Biały dzień, Bal)

wycieczek,

spotkań z ciekawymi ludźmi



Reports of Kindergarten’s life

Informing parents of:

interior Kindergarten’s events

(f.e. Yellow Day, Red Day, White Day, 

a Ball)

trips

meetings with interesting people



Wizyta w Komendzie Policji

Visit in a Police Station





Biały dzień

White Day



Wycieczka do„DinoZatorLand” 

Trips



Kącik małego Europejczyka

Ta gazetka informuje rodziców                 

o przebiegu zajęć i zabaw związanych 

z projektem „KLUB MAŁEGO 

EUROPEJCZYKA WESOŁEJ JEDYNECZKI”                            
prowadzonym w grupach „Smerfów” 

i „Krasnoludków”.



Small European Corner

This news-sheet informs parents about 

activities and plays connected with 

the project „Klub Małego 

Europejczyka Wesołej jedyneczki”.



Rodzice mogą zobaczyć  jak uczą się dzieci

Parents can see how their children

are thought



Rodzice mogą zobaczyć jak uczą się ich dzieci

Parents can see how their children are thought



Dzieci poznają literaturę szwedzką poprzez zabawę

Children get acquaintance with Swedish literature

by playing



Inne formy komunikacji.

Other froms of communication

„Cztery pory roku”-
GAZETKA  DLA MAMY, 

TATY      I 
PRZEDSZKOLAKA

A magazine for Mum, 
dad and Kinderchild

„Miesięcznik 
Biedroneczki”

A monthly magazine –
„A Ladybird”

Strona internetowa

Web -side



„CZTERY PORY ROKU – GAZETKA DLA MAMY, 
TATY I PRZEDSZKOLAKA”

 Publikujemy ją zimą, wiosną, latem i jesienią.

 Otrzymuje ją każde dziecko.

 Gazetka zawiera informacje dotyczące problemów 

wychowawczych, opowiadania, wiersze, zagadki.

 Zawiera stałe strony: Strona dla rodziców, 

Logopeda radzi, Strony dla dzieci ( dla malucha, 

średniaka, starszaka). W niektórych wydaniach 

znajdują się strony: „Młode talenty” – wiersze pisane 

przez dzieci i ich rodziców, „Zoo”, „Mały kuchcik”, 

„Zdrowie” – strona konsultowana z lekarzem.



 Konkurs plastyczny towarzyszy każdemu wydaniu 

gazetki.  Dzieci, które biorą udział w tym konkursie 

otrzymują nagrody oraz dyplomy. 

 Nagrody kupowane są z dobrowolnych datków 

wrzucanych przez rodziców do skrzynki „ Dziękuję”.

 Zawsze jest pokonkursowa wystawa prac 

plastycznych oraz ceremonia wręczenia nagród                   

i dyplomów. 

 Drukowanie lub kserokopie gazetki finansują 

rodzice.



„FOUR SEASONS  BROCHURE FOR A MOTHER,                        

A FATHER A KINDERGARTEN CHILD”

 Every child receive it

 The brochure has got information about problems 

children behaviour and also stories, poems and 

riddles

 There are few regular pages: a page for parents, 

speach therapist advice, a page for children.

Perhaps: a page „Juange Talents” – poems written                      

by children and their parents; „Zoo”, „Cook book”, 

„Page”. Health page – it is edit by a doctor.

 Published in winter, spring, summer and autumn.



„Gazetka dla mamy, taty i przedszkolaka”

„A magazine for Mum, Dad and Kinderchild”
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 An art competition is present in ewery issue of a 

brochure.

The child, who does an art competition will be given 

a reward and a diploma.

 Rewards are financed with money which parents 

put into a „Thenk you” box.

 An exhibition and a ceremony of giving rewards 

and diplomas is ever done.

 Print the brochure (or photocopy) also parents 

financed.



„Gazetka dla mamy, taty i przedszkolaka”

„A magazine for Mum, Dad and Kinderchild”

 

 
                                             

                                                   

                           POLECA: 

  
 

 

 

 

 

Składniki:  

 - kromki chleba tostowego – tyle, ile członków liczy   

   rodzina 

- jajko 

- 2 łyżeczki mleka 

- marchewka 

  - kilka ziarenek mrożonego groszku 

  - listki sałaty lub kapusty pekińskiej 

 

  Sposób przyrządzania: 

  W małym rondelku gotujemy marchewkę z groszkiem. Z chleba     

  wycinamy kaczuszki. Ubijamy jajko z mlekiem i w tej kąpieli zanurzamy    

  kaczuszki. Smażymy z obu stron, aż się zarumienią. Z ugotowanej   

  marchewki wycinamy dzioby i łapki. Oczy robimy z groszku a  

  skrzydełka z sałaty. 

„Chrupiące 

kaczuszki” 



„Gazetka dla mamy, taty i przedszkolaka”

„A magazine for Mum, Dad and Kinderchild”

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czego jest więcej: pomidorów czy ogórków?              >  
 



„Gazetka dla mamy, taty i przedszkolaka”

„A magazine for Mum, Dad and Kinderchild”

 
 
 
 
Według zaleceń Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej dzieci poniżej drugiego roku życia nie 

powinny oglądać telewizji. Z badań nad rozwojem mózgu w dzieciństwie wynika, że niemowlętom i 
małym dzieciom potrzebny jest bezpośredni kontakt z rodzicami bądź innymi opiekunami. 
Oglądanie telewizji może „się ujemnie odbić na takich kontaktach, które mają wpływ na 
umiejętność współżycia dziecka z drugimi oraz na jego rozwój emocjonalny i umysłowy”. Ale nie 
wszyscy specjaliści się z tym zgadzają. Np. zdaniem Kanadyjskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
oglądanie wartościowych programów pod nadzorem rodziców przez nie więcej niż 30 minut 
dziennie to dla dziecka  „sposobność uczenia się od matki lub ojca”. Obie instytucje są jednak 
zgodne co do tego, że maluchy nie powinny mieć w swoim pokoju telewizora ani komputera i że 
telewizor nie powinien odgrywać roli niańki. Ponieważ oglądanie telewizji może się odbić na 
zdrowiu dzieci, lepiej je „zachęcać do zabawy na podwórku, do czytania książek, zajmowania się 
grami i układankami”. 

 
Dzieci w większym stopniu ulegają wpływowi kreskówek i gier wideo niż rodziców, przedszkola 

czy szkoły, a wszystko dlatego, że przed telewizorem spędzają niejednokrotnie więcej czasu niż 
na zabawach i rozmowach z dorosłymi. Telewizja uczy dzieci, jak się zachować w rożnych 

sytuacjach, ale nie tłumaczy, czy dany postępek jest dobry, czy zły. Kiedy dziecko ogląda 
kreskówkę lub jakiś inny film, w którym związanie kogoś odnosi pożądany skutek, 
najprawdopodobniej pójdzie za tym przykładem. 
 



„Gazetka dla mamy, taty i przedszkolaka”

„A magazine for Mum, Dad and Kinderchild”

                                 

 

 

 

 Mamo, Tato, Przedszkolaku!!!!! 
 

                   Na konkurs plastyczny pora. 

 

Tym razem wymyślimy i zrobimy   

„Wesołego , jesiennego stwora”. 

Technika i forma pracy dowolna. 

Gotowe prace przynosimy do gr. „Smerfy”  

do dnia 24.10.2008r.(Pt 



„Gazetka dla mamy, taty i przedszkolaka”

„A magazine for Mum, Dad and Kinderchild”

 
 

Program Wychowawczy Przedszkola nr 1 
Wartość: Zdrowie 

Zasada: Dbaj o swoje zdrowie 

 
 
 

 
 

 
 

ZAMIAST TORTA,   
LUB BABECZKI 

 

ZJEDZ  WISIENKI,  
TRUSKAWECZKI. 
 
 
 

 
 

MARCHEWKOWY SOCZEK PIJEMY CAŁY ROCZEK. 
 

GDY SIĘ  BARDZO  OBJADAMY 
TO  KONDYCJI  JUŻ  NIE  MAMY. 

 

LEPIEJ  JEŹDZIĆ  NA  ROWERZE 
NIŻ W DOMU SIEDZIEĆ  PRZY KOMPUTERZE. 

 

ZABIERAMY  SWÓJ  PLECACZEK 
I  JEDZIEMY  NA  BIWACZEK. 

 

GDY  W   PIŁKĘ  SOBIE  POGRAMY 
TO  ZIMOWE  ZRZUCIMY  KILOGRAMY, 

 

Poniższe, „zdrowe” rymowanki są autorstwa 
Samuela Prosowskiego (gr. „Motylki”) i jego Rodziców. 

Gratuluję talentu!!! 
 



„Gazetka dla mamy, taty i przedszkolaka”

„A magazine for Mum, Dad and Kinderchild”

W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH 
Każda mama pragnie, by jej dziecko rosło i rozwijało się zdrowo. 
Higieniczny tryb życia i właściwe odżywianie się przeciwdziałają chorobom, uodparniają organizm i 
przedłużają młodość. 
 

 
WITAMINOWE  ABC  –  c.d. 

 

WITAMINY GRUPY B (min. B1, B2, B6, B12, PP, kwas foliowy) 

 
Do czego potrzebujemy witamin B? 

- wzmacniają układ nerwowy, 

- mają wpływ na trawienie, wzrost, pracę wątroby, serca i naczyń krwionośnych, nerek. 
- są niezbędne w procesie tworzenia czerwonych krwinek oraz w prawidłowym 

funkcjonowaniu i budowie skóry i błon śluzowych. 
 

W czym znajdziemy witaminę B?   
- drożdże, ziarna zbóż, ziemniaki, jarzyny, nasiona roślin strączkowych, wątroba, nerki, 

żółtko, chude mięso, 
- MLEKO. 

 

Niedobór witamin B powoduje: 
B1: 

- zaburzenia ze strony układu krążenia (powiększenie serca, zaburzenia rytmu serca, 
niewydolności krążenia), 

- zaburzenia obwodowego układu nerwowego (zapalenie nerwów, osłabienie siły mięśniowej), 
- zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (osłabienie pamięci, lęki, chwiejność 

emocjonalna), 
- zmiany zanikowe błony śluzowej przewodu pokarmowego. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć co powoduje niedobór następnych witamin z tej grupy 
sięgnij po kolejny, jesienny numer tej gazetki ! 

Artykuł skonsultowany  z dr n. med. Dorotą  Kuhny 
 



„Gazetka dla mamy, taty i przedszkolaka”

„A magazine for Mum, Dad and Kinderchild”

LOGOPEDA  RADZI 
 
Przywitajmy wiosnę uśmiechem radosnym:  
 
 
 
„W marcu jak w garncu”, „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata” – rodzi smutek 
na naszych twarzach, a nawet i złość: 
 

  

 
Ta zabawowa forma pomoże rozćwiczyć wargi państwa dzieciom. Sprzyja to wyrazistemu, poprawnemu i pięknemu 
mówieniu. Najlepiej ćwiczyć z dzieckiem przed lustrem codziennie (wyłączając dni, w których pociecha źle się czuje). 

ZABAWA 

                
Znowu psoty i wesołe pląsy,  . 

 
To nie pora na smutki i dąsy. 

 
 

Weseli się Sławek, Staś i Sabinka, 

 
 
Zaś pyzatej Celinie została smutna minka. 

 

                                

  

Wierszyk jest łatwy do zapamiętania. Mamo, Tato! 

Zwróć uwagę, aby dziecko poprawnie wymawiało 

zaznaczone literki (język nie może być między 

zębami!) 

 



Miesięcznik Biedroneczki

„Miesięcznik Biedroneczki” zawiera :

Piosenki 

Wierszyki

 Zagadki

Rymowanki

 Informacje odnośnie treści programowych

Kalendarz imprez przedszkolnych                             

i grupowych

Podziękowania za współpracę



A monthly magazine-

„A Ladybird”
Songs

Poems

Riddles

Rhymes

Information of curriculum

Schedule of Kindergarten and groups’ 

events

Thenks for cooperation



Przykładowe egzemplarze

Sample of copis



Przykładowe egzemplarze

Sample of copis



Przykładowe egzemplarze

Sample of copis



Strona internetowa

Spis treści

Oferta przedszkola

Kalendarz wydarzeń

Fotoreportaże z aktualnych imprez, 

uroczystości i wycieczek

Europejski Klub „Wesołej jedyneczki”



Web-side

Contents

Kindergarten’s offer

Calendar of events

Photoreports from events, celebrations 

and trips

Europen Clab – „Wesołej Jedyneczki”



Strona internetowa

Web-side



Strona internetowa

Web-side
KILKA SŁÓW O NAS

Jeteśmy dziećmi z „WESOŁEJ JEDYNECZKI” – Przedszkola Nr 1 w 

Zabrzu(www.jedyneczka.info.pl). Nasze przedszkole ma już 53 lata i jak nazwa 
mówi zawsze w nim jest bardzo wesoło. Wszystkie dzieci bardzo chętnie 

przychodzą, bo wiedzą, że zawsze dzieje się w nim coś ciekawego… 

Pewnego dnia wraz ze swymi paniami wpadliśmy na pomysł utworzenia  

Klubu Europejskiego i tak to już od dwóch lat mamy okazję poznawać w 

sposób ciekawy i pełen niespodzianek kraje będące członkami                    

UNII EUROPEJSKIEJ. Jesteśmy Zarejestrowani w Warszawie w bazie SZKOLNYCH 

KLUBÓW EUROPEJSKICH, a także współpracujemy z Centrum Informacji 

Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej  w Katowicach . Bardzo 

lubimy spotkania naszego klubu. Trwają one tydzień, podczas którego mamy 

okazję poznać kilka słów w danym języku, charakterystyczną kuchnię kraju, 

taniec, zabawy, najważniejsze zabytki. Tydzień kończy się zawsze jakąś 

niespodzianką, – czyli zabawą organizowaną dla przedszkola, ale co tu dużo 

mówić… Zapraszamy na naszą stronę, a przekonacie się sami….

SMERFY I KRASNALE

http://www.jedyneczka.info.pl/


Strona internetowa

Web-side
EUROPEJSKIEGO KLUBU

"WESOŁEJ JEDYNECZKI"
Nasz Klub działa już drugi rok, bardzo lubimy nasze 

tygodniowe spotkania. Nasze podróże odbywają 

się tylko „palcem po mapie”, ale i tak je bardzo 

lubimy......

Rozpoczynamy przygodę z PROGRAMEM 
COMENIUS IX 2008



TARGI 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNE

CZAS WIELKANOCNY TO PIĘKNY CZAS. PRZY 

WSPÓŁUDZIALE RODZICÓW UDALIŚMY SIĘ NA 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNE TARGI W M1. RODZICE I 

WSZYSCY WIDZOWIE BYLI ZACHWYCENI NASZYM 

WYSTĘPEM. BYŁO TO WIELKIE PRZEŻYCIE ZARÓWNO 

DLA DZIECI JAK I DLA RODZICÓW.



FAIRS OF INTERKINDERGARTENS

The Easter time is a beautiful time. 

We went to the fair market in M1.

Parents and other viewers were delighed with 

our performance. It was a gret experience 

for children as well as for parents.



WIOSNA- ZWYCZAJE 

WIELKANOCNE

• ZACIEŚNIENIE WIĘZI EMOCJONALNEJ Z RODZICAMI;

• MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI NA FORUM;

• PROMOCJA W ŚRODOWISKU;

• PREZENTACJA DOROBKU DZIECI.



Spring  - easter clistoms

• strengthening emotional bonds with parents;

• the posibihty of display;

• the promotion in the surrounding / 

environment;

• introduction of children s artistik output

/production/



WYSTĘP DZIECi

Children performance









SPOTKANIA WIGILIJNE

- JASEŁKA

• SPOTKANIA  WIGILIJNE STAŁY SIĘ TRADYCJĄ 

NASZEGO PRZEDSZKOLA. DZIECI Z DUZYM 

ZAANGAŻOWANIEM PRZYGOTOWUJĄ CZĘŚĆ 

ARTYSTYCZNĄ. RODZICE CO ROKU ANGAŻUJĄ SIĘ W 

PRZYGOTOWANIE WIGILIJNEGO STOŁU ,NA KTÓRYM 

ZNAJDUJE SIĘ MNÓSTWO WYPIEKÓW.



CHRISMAS MEETINGS- NATIVITY 

PLAY

• Chrismas meetings have become a tradition 

for our kindergarten. Children prepore their 

artistic performances. Their parents are 

engaged in the preparation of Chrismas 

table - you can find a lot of Chrismas 

bakings there.



WIECZÓR WIGILIJNY

• POZNANIE TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH;

• ZACIEŚNIENIE WIĘZI EMOCJONALNEJ Z 

RODZICAMI;;

• POSZERZENIE OFERTY WSPÓŁPRACY ZE 

ŚRODOWISKIEM.



EVE EVENING

• Lerning Festiwal Customs;

• tightening emotional ( tights) bonds with

parents;

• Broadening the offer of cooperation with the

(surrounding) environment.



WYSTĘP  DZIECI                             

Children performance







JASEŁKA W TRZECH ODSŁONACH 

NATIVITY PLAY IN THREE SCENES









DZIEŃ BABCI I DZIADKA

• PRZEDSTAWIENIA DLA BABCI I DZIADKA SĄ RÓWNIEŻ 

DLA NAS WIELKIM WYZWANIEM. DZIECI CO ROKU 

PRZY POMOCY PAŃ Z KUCHNI PRZYGOTOWUJĄ 

KRUCHE CIASTECZKA, CO SPRAWIA IM DUŻO 

RADOŚCI.



THE GRANDMA AND GRANDAD’S

DAY

• The performances for Grandparents

are a great challenge for us. Children

with kitchen cooks prepare fragile

cakes witch gives them a lot of joy.







,,PRZYGODA W BAŁWANKOWIE” –

The adventure in Snowman Land







DZIEŃ RODZINY

• PODCZAS TEGO SPOTKANIA RODZICE MOGLI 

ZAOBSREWOWAĆ FORMY I METODY PRACY Z 

DZIEĆMI A RÓWNOCZEŚNIE POPATRZEĆ NA SWOJE 

DZIECI W GRUPIE RÓWIEŚNIKÓW.. DZIECI 

KSZTAŁTOWAŁY POCZUCIE WARTOŚCI RODZINY, 

WZMACNIAŁY WIĘŻ  RODZINNĄ.



THE DAY OF THE FAMILY

• During this meeting parents had the

opportunity to watch different kinds

and methods of working with children

in the group of their contemporaries

• Children were educated on the

importance of the family.











DZIEŃ MATKI

MOTHER DAY

• KAzDEGO ROKU W MAJU ZAPRASZAMY 

NASZE KOCHANE MAMUSIE Z OKAZJI ICH 

ŚWIĘTA, W TYM ROKU WYSTAWILIŚMY BAJKĘ 
,,Królewna śnieżka”

• Every year in May We invite our lovely

mothers to celebrate their feast. This year we 

have put on a fair tale under the htle: 

,, Snow White”.





















A very interesting form of cooperation 

parents with a kindergarten is 

preparinq performances for children by 

their parents.

Ciekawą formą współpracy jest 

przygotowywanie w przedszkolu

przedstawień dla dzieci przez ich

rodziców.









Parents like „Zabrzański Wrzesień „

the most of all kindergarten's events.

Jedną z bardziej lubianych form 

współpracy z rodzicami jest „ZABRZAŃSKI 

WRZESIEŃ”









KÓŁKA TEMATYCZNE
THEME GROUPS 

Oferta dodatkowa 

Przedszkola nr 1 w Zabrzu 



Kółka tematyczne
THEME GROUPS

Kółko 
plastyczne

ART ACTIVITY 

GROUP

Kółko 
teatralne

THEATRE 
GROUP

Kółko 
komputerowe

COMPUTER  
ACTIVITY 

GROUP

Zabawy i gry 
terapeutyczn

e

ART  
THERAPY 

GAMES



kółko plastyczne

Cel główny :

 Budzenie pozytywnego „Ja” w czasie  
wykonywanie prac  plastycznych z zastosowaniem 
różnorodnych technik artystycznych.

Cele szczegółowe:

 uwrażliwienie na piękno przyrody i sztukę plastyczną

 rozwijanie wrażliwości na barwę

 rozwijanie ekspresji, śmiałości, płynności ruchów, 
pomysłowości w tworzeniu kompozycji

 wyzwalanie   u     dzieci     tendencji     do     samo 
ekspresji i  rozwijanie  inwencji  twórczej



ART  ACTIVITY  GROUP

THE MAIN AIM:

Building a positive self- image while creating 
works of art using different artistic methods.

SPECIFIC AIMS:

Making the childern aware of the beauty of 
nature and art

Development of colour awareness

Development of expression and creativity, 
the ability to create atr with ease, extension 
of bodily movement, technique

Developing self-expression in childern



Prace dzieci                               

CHILDREN’S works of art



Zabawki wykonane przez dzieci                    
TOYS MADE BY CHILDREN



Rysunki pastelami                           
USING  PASTELS



Rysunki pastelami                           
USING  PASTELS



Papieroplastyka   
PAPER WORKS



Papieroplastyka
PAPER WORKS 



Prace dzieci                               

CHILDREN’S works of art



Kółko teatralne

Rozwijanie wrodzonych talentów 

dzieci uzdolnionych

Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci 

nieśmiałych i zahamowanych 

społeczno-emocjonalnie

Doskonalenie aparatu mowy, 
pobudzanie aktywności ruchowej oraz 

wyczucie własnego ciała



ART  ACTIVITY  GROUP

THE MAIN AIM:

 Building a positive self- image while creating works 
of art using different artistic methods.

SPECIFIC AIMS:

 Making the childern aware of the beauty of nature 
and art

 Development of colour awareness

 Development of expression and creativity, the 
ability to create atr with ease, extension of bodily 
movement, technique

 Developing self-expression in childern



Dzieci wcielają się w bajkowe postacie 

Children actors in fairy tales



Dzieci odgrywają scenki
Childern  sketches



Bawią się kukiełkami                                                          

Children play in „doll theatre”                                                                    



Występują na deskach teatru               
Children  performing on stage.



W przedszkolu dla rodziców                           

Children performing for the parents



Kółko komputerowe

Cel główny:                                           

Zdobycie umiejętności posługiwania się 

komputerem w zakresie podstawowym.

Cele szczegółowe:

 rozwijanie zainteresowań informatycznych

 poznanie zasad bhp posługiwania się komputerem

 doskonalenie samodzielnego myślenia

 ćwiczenie spostrzegawczości

 doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 wzbogacanie słownictwa



Computer  activity group

THE MAIN AIM :                                           

To acquire the ability to use the computer on     a 

basic level.

SPECIFIC AIM:

 Development of the interest in information 

technology

 Teaching the children  computer safety rules 

 Cultivation of independent thinking

 Developing perceptive skills

 Developing motor-visual coordination

 Verbal development









Gry i zabawy terapeutyczne

Gry i zabawy terapeutyczne : aktywizują, odprężają i 

zbliżają do siebie.

Uczą dzieci:

 koncentracji uwagi

 obserwacji otoczenia i uczenia się od innych

 współpracy z innymi

 zaufania

 radzenia sobie ze stresem

 pozytywnego obrazu samego siebie



THERAPY  GAMES

THERAPY GAMES NOT ONLY RELAX BUT ALSO 

INTEGRATE! 

They develop and teach:

 Concentration skills

 Observing skills

 Learning from others

 Team  work

 Trust  

 Coping with stress

 Positive self-image



Zabawy z chustą klanzy przy muzyce 
Playing with Klanza cloth



Zabawy z chustą Klanzy przy muzyce          

Playing with Klanza cloth



EUROPEAN  CLUB „WESOŁEJ                        

JEDYNECZKI”



French week



German week





Greek week



Finnish week



THE  END


