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I.

To warto wiedzieć

Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – tak mówi staropolskie
przysłowie. Sprawdza się ono doskonale w temacie żywienia dzieci w wieku przedszkolnym.
Jeśli w tym czasie nie oswoimy malucha z zasadami zdrowego żywienia, w późniejszych
latach będzie miał z tym nie lada kłopoty.
Wiek przedszkolny trwa od 3 do 7 roku życia. Cechą charakterystyczną tego okresu
jest rozwój fizyczny i umysłowy. Dlatego też prawidłowe żywienie w tym wieku ma na celu
dostarczenie dziecku odpowiednich składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego
rozwoju. Dzieci w wieku przedszkolnym, przebywające wśród rówieśników narożne są na
wzmożoną częstotliwość zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego oraz na choroby
górnych dróg oddechowych. Niepełnowartościowe żywienie, ubogie w białko i witaminy,
zmniejsza odporność dziecka i jest powodem większej skłonności do zachorowań.
W celu zwiększenia odporności przedszkolaków należy przestrzegać następujących zasad:
 posiłki powinny zawierać wszystkie niezbędne w tym okresie rozwoju składniki
pokarmowe
 normy żywieniowe dla dzieci przedszkolnych przewidują dostarczenie 90 – 80 kalorii
na kg ciężaru ciała na dobę, stanowi to ok. 1500 – 2000 kalorii na dobę
 należy pamiętać, że dziecko musi codziennie spożyć mleko i produkty mleczne,
warzywa i owoce, produkty mączne, mięso
 produktami, które dziecko spożywa 4 – 5 razy w tygodniu są np. jaja, wędliny,
natomiast ryby mogą występować 1 – 2 razy w tygodniu

 przedszkolaki powinny spożywać 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie,
obiad, podwieczorek i kolację, najbogatszym kalorycznie posiłkiem powinien być
obiad, najmniej kaloryczny podwieczorek i drugie śniadanie
 napoje mleczne powinny być stałym składnikiem śniadania, dzienna porcja mleka dla
dziecka w wieku przedszkolnym powinna wynosić ok. 600 ml. Jeżeli nasza pociecha
nie lubi mleka to możemy zastąpić je jogurtem, kefirem, maślanką zmiksowaną z
owocami lub podać kakao
 obiad jest głównym posiłkiem dnia i musi zawierać pełnowartościowe białko, może je
stanowić mięso, ryby, dodatki w postaci gotowanych warzyw lub surówek.
 kolacja musi być posiłkiem pełnowartościowym, urozmaiconym, lecz mniej obfitym
od obiadu. Jeżeli na śniadanie nie podaliśmy dziecku zupy mlecznej to należy to
uczynić w ostatnim posiłku w ciągu dnia, pamiętajmy aby każdy posiłek był staranne i
smaczne przyrządzony oraz estetycznie podany
 Drogi rodzicu pamiętaj, że dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania od was
dlatego tak ważny jest przykład, jaki dajemy naszemu dziecku, dobre nawyki
żywieniowe, jakie dziecko nabywa w tym wieku, będą procentowały
w przyszłości.
Między czwartym a szóstym rokiem życia tempo wzrostu maleje, a zwiększa się
zapotrzebowanie energetyczne organizmu w następstwie nasilenia aktywności ruchowej
dziecka. Dzieci, które przewlekle nie spożywają odpowiedniej ilości składników odżywczych,
są niedożywienie. Sytuacja ta skutkuje upośledzeniem wielu funkcji organizmu i zaburzeń
rozwoju. Objawy tego stanu to: niedobory masy ciała i wzrostu, niedokrwistość, zaburzenia
odporności, opóźnienie rozwoju intelektualnego, co poza komplikacjami zdrowotnymi
przekłada się na gorsze wyniki w nauce i dojrzewanie psychospołeczne.
Przeciwieństwem niedostatecznej podaży energii jest nadkonsumpcja żywności.
Spożywanie większej ilości pokarmu niż wymaga tego młody organizm skutkuje wzrostem
masy ciała, a w przyszłości zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób cywilizacyjnych:
nadwagi, otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy. Nadmierna ilość kalorii najczęściej u
małych dzieci pochodzi z cukrów prosty zawartych w słodyczach oraz napojach słodzonych
gazowanych. Produkty te powinny być więc ograniczone do minimum lub całkowicie
wykluczone z diety.
Systematyczna aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników
korzystnie wpływających na niemal wszystkie procesy metaboliczne i stan zdrowia w każdej
fazie życia. Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo szybko opanowują nowe formy
aktywnego odpoczynku np.: pływanie, jazda na rowerze, nartach czy łyżwach, które mogą
doskonalić w dalszym życiu. Lecz w ostatnich latach obserwuje się, iż po powrocie z
przedszkola dzieci w sposób bierny wykorzystują wolny czas, biorąc przykład z rodziców.
Jest to niepokojące zjawisko. Minimalny stopień lub brak aktywności fizycznej prowadzi do
nadwagi i otyłości oraz jest główną przyczyną powstawania wad postawy.

Poniżej przedstawiono w punktach korzyści płynące z systematycznej i prawidłowej
aktywności fizycznej:
 zmniejszenie ryzyka otyłości;
 zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej i wzrost beztłuszczowej masy ciała;
 wzmocnienie odporności poprzez pozytywny wpływ na układ immunologiczny;
 kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zapobieganie rozwojowi wad postawy;
 poprawa pamięci i jakości snu;
 wyrabianie cech, niezbędnych w dorosłym życiu, takich jak: równowaga emocjonalna,
hart psychiczny, odporność na stresy, umiejętność współpracy w grupie;
 zwiększanie sprawności i wydolności układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.
Szanowni rodzice prawidłowe odżywianie dziecka, połączone z odpowiednią do
wieku przedszkolaka aktywnością fizyczną procentuje w przyszłości odpowiednio
wypracowanymi nawykami żywieniowymi, prawidłową masą ciała i zmniejszonym ryzykiem
zachorowania na choroby metaboliczne.
Wiek przedszkolny jest okresem kształtowania m.in. prawidłowych nawyków
żywieniowych dzieci, dla tego ważną rolą rodziny jest to by dziecko od najwcześniejszych lat
poznało zasady prawidłowego odżywiania i jego wpływ na rozwój organizmu. Rolą
przedszkola zaś jest poszerzenie tych wiadomości i zachęcanie dzieci do stosowania zasad
zdrowego i prawidłowego spożywania posiłków wspólnie z rówieśnikami.
Opracowała Edyta Pawlukiewicz

II. Klub ciekawej książki
„Gotuj z dzieckiem – 30 przepisów dla małych
kucharzy” – Joanna Mentel
Pobudzające apetyt przystawki, smakowite dania
główne i słodkie desery... "Gotuj z dzieckiem" to 30 kart ze
wspaniałymi przepisami wybranymi specjalnie dla dzieci.
Twoje dziecko nie może się już doczekać na to, żeby
wspólnie z Tobą wejść do świata kuchni i rozpocząć
kulinarną przygodę. Czas rozpocząć rodzinne gotowanie!
Pyszne przepisy przygotowała dla Was Joanna Mentel,
dziennikarka i psycholog, założycielka warsztatów kulinarnych Dzieciaki w Formie, od lat
promująca zdrowy styl odżywania i zarażająca dzieci entuzjazmem do gotowania.
"Gotuj z Dzieckiem" to:
 rodzinna rozrywka: wspólne gotowanie i spożywanie posiłków to nie tylko świetna
zabawa, ale również niezapomniane chwile spędzone razem
 zdrowe jedzenie: wprowadzaj od małego zdrowe zwyczaje żywieniowe, daj dziecku
możliwość poznawania nowych potraw i smaków
 rozwój zmysłów: gotowanie i eksperymentowanie w kuchni pomaga rozwinąć zmysły
smaku, węchu i dotyku
 trening umiejętności: specjalnie dobrane przepisy i rady pomogą twojemu dziecku
rozwinąć wyobraźnię, kreatywność i cierpliwość, ale także praktyczne umiejętności
planowania pracy, pomiaru czasu i arytmetyki
Drogi rodzicu zadbaj o rozwój twojego dziecka i spędźcie razem wyjątkowy czas!

Serdecznie polecamy 

III. Kalendarium wydarzeń przedszkolnych
WRZESIEŃ









Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - wszystkie grupy wiekowe.
Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Projektu Czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej
literatury” –gr. III i IV
Wycieczka do osiedlowego sklepu SAM –gr. I
Pikinik marchewkowy –przygotowanie ciasta marchewkowego –gr. I
Święta Pieczonego Ziemniaka w Woskrzenicach –gr. IV i V
w grupie III rodzice rozpoczęli cykl spotkań pod hasłem: „Rodzice czytają z Małym
Misiem” w ramach projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
Ogólnopolskiego Dzień Głośnego Czytania –wszystkie grupy
Dzień Chłopaka – wszystkie grupy wiekowe.
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Święta Pieczonego Ziemniaka w Woskrzenicach –gr. III
Międzynarodowy Dzień Dziewczynek –gr. III
Wycieczka na skrzyżowanie –gr. III
Cykliczne spotkania biblioteczne – gupa III, IV, V.
Wspólnie z dziećmi zorganizowanie jesiennego kącika przyrody grupa I, II, III, IV, V
Dzień Książkowego Misia –wszystkie grupy wiekowe
Wycieczka do biblioteki z okazji Dnia Książkowego Misia –gr.V
Spotkanie z pracownikiem Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” w
Janowie Podlaskim –gr. IV
Grupowy konkurs dla rodziców i dzieci pt. „Warzywne kukiełki’’ –gr.IV
Wyjazd dzieci na spektakl żywego aktora pt. „Zośka, Piraci i wielka draka’’ –gr. IV
„Jesteśmy samodzielni” –zajęcia kulinarne w grupie V
wycieczka do Jednostki Wojskowej w Roskoszy w ramach realizowania programu
preorientacji zawodowej dzieci –gr. V
udział dzieci w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dawna polska wieś” –gr. III

LISTOPAD



Warsztaty plastyczne dla rodziców „Nasze barwy są biało - czerwone” z okazji Dnia
Niepodległości Polski –wykonywanie kotylionów –wszystkie grupy wiekowe
„Z tańcem i piosenką kocham Cię Polsko” -część artystyczna w wykonaniu dzieci z
oddziału III, IV, V z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
dla kolegów z młodszych grup i dla rodziców
















Udział dzieci w III Międzyprzedszkolnym Konkursie Polskiej Pieśni Patriotycznej
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej odbywającym się w
Przedszkolu Samorządowym Nr 6 oraz w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki
Patriotycznej „Mali Patrioci" zorganizowanym przez Przedszkole Społeczne– grupa
IV i V
Dzień Pluszowego Misia –wszystkie grupy wiekowe
wyjazd na spektakl teatralny do PSW pt.„Rumcajs ratuje Cypiska” –gr. III i IV
„Światowy Dzień Praw Dziecka” – przeprowadzenie zajęć we wszystkich grupach
wiekowych.
Zajęcia edukacyjne w Multicentrum –gr. IV
Pasowanie na przedszkolaka – grupa I i II.
Wycieczka do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy spotkanie dzieci z młodzieżą z Niemiec i Białorusi pod hasłem „Każdy inny wszyscy
równi” –gr.V
akcja charytatywna pt: „Góra grosza”
spotkanie z bialskim artystą, malarzem i autorem wielu komiksów - Mieczysławem
Skalimowskim –gr. V
warsztaty patriotyczne –gr. IV iV
udział dzieci w Ogólnopolskim Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt.
„100 lat Niepodległa – moja Polska kochana”
Dzień dla niepodległej –akcja ogólnopolska –odśpiewnie hymnu

GRUDZIEŃ














Wspólnie z dziećmi zorganizowanie zimowego kącika przyrody grupa I, II, III, IV, V
Spotkanie z Mikołajem –wszystkie grupy wiekowe
Spotkanie z górnikami z PGNiG -gr. III, IV i V
Przedstawienie przygotowane i przedstawione w przedszkolu przez aktorów z Lublina
pt. „Czerwony Kapturek” –gr. I, II, III, IV, V
„Wierszolandia”- międzyprzedszkolny konkurs recytatorski w Osiedlowym Domu
Kultury „Eureka” –udział dzieci z gr. III, IV i V
Zajęcia kulinarne dla dzieci –„Pieczemy pierniki z Misiem” przygotowane i
przeprowadzone przez rodziców –gr III
Zajęcia kulinarne dla dzieci –pieczenie pierników, robienie samodzielnie przez dzieci
kanapek w ramach projektu „Mały miś w świwecie wielkiej literatury”
Pieczenie i ozdabianie pierników –gr. I, III, IV,
Wyjazd dzieci na przedstawienie teatralne „List do Mikołaja” gr. III, IV i V
spotkanie Wigilijne dla rodziców z przedstawieniem Jasełek w grupie III i V
Spotkanie z fotografem –gr. V
Jsełka „Dzieci –dzieciom” –wystawienie Jasełek dzieciom i pracownikom przedszkola
przez kolegów z gr. V
„Ojczyzna małą i duża” –zajęcia edukacyjne w Bibliotece Pedagoficznej –gr. V

IV.

Coś dla przedszkolaka

Pomóż dojść Trzem Królom do żłóbka.

Pokoloruj, wytnij i sklej. Powieś na choince 

Odszukaj 10 różnic w obrazkach

V.

Mamo, tato, zrób to ze mną

„PIERNICZKI”
Potrzebne składniki:
5 ½ szklanki maki
1 łyżeczka sody oczyszczonej
4 łyżeczki zmielonego imbiru
4 łyżeczki cynamonu
1 łyżeczka zmielonych goździków
1 łyżeczka gałki muszkatołowej
1 kostka miękkiego masła (250g)
2 duże jajka
1 ½ szklanki miodu
do dekoracji pierniczków (dowolne z wymienionych składników):
lukier, pisaki do dekoracji, roztopiona czekolada, bakalie, kolorowa posypka

Przepis:
wymieszaj mąkę z soda oczyszczoną, sola i resztą przypraw w misce,
mikserem ubij masło i cukier na puszystą masę,
stopniowo dodawaj do masy jajka i miód,
zmniejsz prędkość obrotów miksera,
dodawaj powoli mąkę wymieszaną z sodą oczyszczoną i przyprawami aż do
połączenia składników,
6. zawiń ciasto w folię i wstaw do lodówki na około godzinę,
7. podziel ciasto na części i rozwałkuj je na stolnicy do grubości około ½ cm
8. wytnij pierniczki przy pomocy foremek do ciastek
9. piecz pierniczki w temp 180 stopni C przez około 10 min do lekkiego
przyrumienienia,
10. wyciągnij pierniczki z piekarnika i poczekaj aż ostygną,
11. udekoruj pierniczki w dowolny sposób.
1.
2.
3.
4.
5.

Smacznego!

VI.

Czytamy z Mamą i Tatą

VII. Wkrótce Boże Narodzenie!
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia…
Wigilia
Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wieczerza wigilijna. Tego
wieczoru cała rodzina zasiada przy świątecznie nakrytym stole i celebruje
nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Słowo "wigilia" pochodzi od
łacińskiego "vigiliare" i oznacza "nocne czuwanie".
Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa
Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój
i nakrycia. Tych ostatnich powinno być o jedno więcej niż liczba gości. Po co dodatkowe
miejsce przy świątecznym stole? Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą spędzić
tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że przygotowywane jest z myślą o zmarłym
członku rodziny.
Pierwsza gwiazdka
Według Pisma Świętego (Ewangelia wg św. Mateusza) to Gwiazda Betlejemska
doprowadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę tego
wydarzenia dzieci z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - symbolizuje
ona początek celebrowania świąt Bożego Narodzenia.
Choinka
Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Początkowo świąteczne
drzewko nazywano hailekrystem. Zwyczaj jego zdobienia przyszedł do nas z Niemiec,
choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno się
ubierać dopiero 24 grudnia. Jej poszczególne elementy także mają swoją symbolikę:
światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to
symbol węża-kusiciela, a jabłka - grzechu. Zwyczaj zdobienia choinki przez długi czas nie był
aprobowany przez przedstawicieli Kościoła Katolickiego, którzy za symbol Narodzenia
Pańskiego uznawali szopkę. Zmieniło się to pod koniec XIX wieku. Dzisiaj w katolickich
domach dominują raczej drzewka świąteczne.
Liczba potraw - dlaczego dwanaście?
Liczba dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji. Według jednej z tradycji na
świątecznym stole powinna znaleźć się nieparzysta liczba potraw, co zaprzeczałoby
zwyczajowi, według którego symbolem jest liczba dwanaście. Aleksander Bruckner w
słowniku etymologicznym języka polskiego pisał, że wieczerza chłopska składała się z pięciu
lub siedmiu potraw. Bogatsi, a więc przedstawiciele szlachty, przygotowywali na świąteczny
stół dziewięć potraw, natomiast arystokraci - jedenaście. Siedem to symbol dni tygodnia, zaś
dziewięć oznacza liczbę chórów anielskich. Liczba dwanaście okazała się wyjątkiem od
reguły, jednak jej symbolika jest równie ważna - chodzi bowiem o dwunastu apostołów.
Sianko pod obrusem
Według jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć
garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka, w którym leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy
mogą też spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, który wyciągnie najdłuższe,
będzie cieszył się największym szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku.

Barwy Świąt Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się Wam z dwoma kolorami: zielonym i
czerwonych. To w tych barwach najczęściej przygotowywane są ozdoby świąteczne. Zieleń
jest symbolem nadziei i wierności, natomiast czerwień to symbol krwi Chrystusa.
Dzielenie się opłatkiem
Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej oprócz tradycyjnych opłatków,
wytwarzanych z przaśnego ciasta, chleba i wody, były również kolorowe opłatki. Tymi
ostatnimi dzielono się ze zwierzętami. Kultywowanie tego zwyczaju miało je chronić od
zapadania na rozmaite choroby. Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie,
jest symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win.
Śpiewanie kolęd
Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza polska
kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o „Zdrów bądź królu anielski”. Z XV wieku
pochodzi również popularna „Anioł pasterzom mówił”. Zbiory kolęd i pastorałek
publikowano w książeczkach, zwanych kantyczkami. Najwięcej bożonarodzeniowych pieśni
powstało na przełomie XVII i XVIII wieku.

Zespół w składzie :
Mariola Makaruk
Edyta Pawlukiewicz

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI!
Wigilijna Święta Noc,
od opłatka bije blask,
ale gdzieś tam ulicami,
krążą ci, co są dziś sami.
Pusty talerz dostawiamy,
może zbłądzą pod nasz dach?
Wigilijna Święta Noc,
niesie łaskę w każdy dom,
serca swoje otwieramy
dla tych, którzy są dziś z nami
I z czułością wspominamy tych,
Co już odeszli stąd.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem
spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych
oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech Nowy
Rok 2019 przyniesie wszelką pomyślność i pozwoli na
spełnienie najskrytszych marzeń.

Dyrekcja i pracownicy przedszkola.

