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 Przekazujemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku szkolnym numer naszej 

przedszkolnej gazetki. 

 Ten rok jest bardzo wyjątkowy z powodu epidemii COVID - 19. Wiemy,  

że życie codzienne płynie zupełnie inaczej jak dotychczas. Minione wakacje na 

pewno z tego powodu nie były zwyczajne. Mamy nadzieję, że udało Wam się 

odpocząć i nabrać sił na nowy rok szkolny. Będzie on na pewno rokiem nowych 

doświadczeń. Mamy nadzieję, że również pełnym zabaw, radości i przygód. 

 Szczególnie miło nam powitać w naszym gronie te Dzieci, które po raz 

pierwszy przekroczyły próg naszego przedszkola. Przed kochanymi Maluszkami 

trudny czas adaptacji do nowego miejsca i konieczności rozstania się z rodzicami. 

Pragniemy jednak zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby ten pierwszy krok 

do samodzielności przedszkolaków był miłym wspomnieniem.  

Pamiętajcie drodzy Rodzice, że dobro Waszych dzieci jest dla nas 

najważniejsze.  Dołożymy wszelkich starań, aby Wasze Pociechy czuły się pod 

naszą opieką dobrze i bezpiecznie. Tym bardziej, iż w tym roku szkolnym  

z powodu obostrzeń sanitarnych, niestety nie będziecie mogli wejść na teren 

przedszkola. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować Was w naszej 

gazetce. 

Wszystkim Przedszkolakom na starcie nowego roku szkolnego życzymy 

zdrowia, radości, wspaniałych dni w czasie których będziecie zdobywać wiedzę, 

bawić się, nawiązywać nowe przyjaźnie, przeżywać niezapomniane przygody. 

Wam drodzy Rodzice również życzymy dużo zdrowia, szybkiego powrotu 

do znanej nam rzeczywistości sprzed pandemii oraz udanej współpracy  

i zadowolenia. 
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU 

SAMORZĄDOWYM W SKARŻYSKU 

KOŚCIELNYM 

1 września 2020 roku o godzinie10.30 w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku 

Kościelnym, w pełnym reżimie sanitarnym, 

odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/2021 dla poszczególnych grup 

przedszkolnych osobno. Zebranych przywitała 

Dyrektor przedszkola p. Barbara Kocia, Wójt 

Gminy Skarżysko Kościelne – p. Jacek Bryzik 

oraz Grono Pedagogiczne. 

W tym szczególnym roku szkolnym z powodu 

pandemii COVIT – 19 będziemy kłaść nacisk na 

bezpieczeństwo dzieci i wymogi sanitarne. 

Cieszy nas ogromnie, że większość 

przedszkolaków to dzieci, które po raz pierwszy 

przekroczył próg przedszkola, aby wspólnie 

zdobywać wiedzę, zawierać nowe przyjaźnie, 

bawić się, poznawać  i rozszerzać swoje pasje.  

Pracownicy przedszkola mają przygotowany już 

plan jak miło, bezpiecznie, twórczo 

zagospodarować czas wszystkim naszym 

przedszkolakom. Pokazać im piękno i bogactwo 

otaczającego nas świata. Rozwijać w nich pasję do 

zdobywania wiedzy, pokonywania własnych 

lęków i trudności. Mamy też nadzieję na udaną  

i owocną współpracę z rodzicami. 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

ROZPOCZĘTY!!! 

 

Na zakończenie tego miłego spotkania p. Wójt – 

Jacek Bryzik oraz p. Dyrektor Barbara Kocia 

złożyli życzenia zdrowia, wielu sukcesów 

wszystkim zebranym oraz zapewnili, że przyszły 

rok szkolny rozpocznie się już w nowym budynku 

przedszkola. 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 

PRZEDSZKOLAKA ORAZ ŚWIĘTO 

PIECZONEGO ZIEMNIAKA. 

W środę 23 września dzieci z naszego przedszkola 

obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka i Dzień 

Przedszkolaka. Wszystkie dzieci udały się na plac 

przedszkolny, gdzie z twarzami pełnymi 

uśmiechów brały udział w różnych konkursach  

i zawodach sportowych, w których głównym 

bohaterem był ziemniak.  Było mnóstwo atrakcji, 

zabaw ruchowych, piosenek, zabaw z chustą 

animacyjną, tańców z balonami. Radość, śmiech  

i głośny doping uczestników świadczyły  

o wspaniałej zabawie. Zakończeniem święta była 

degustacja pieczonych ziemniaków. Panie 

wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy 

przedszkolaka. 
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OGÓLNOPOLSKA AKCJA 

„CAŁA POLSKA CZYTA 

DZIECIOM” – WIZYTA PANI 

TERESY BANASZCZYK 

Kontynuując piękną akcję mającą rozszerzać 

wśród dzieci zainteresowanie książką, 

czytelnictwem do  grupy Jeżyki przyszła  pani 

Teresa Banaszczyk – Kierownik Biblioteki 

Gminnej. Pani bibliotekarka przeczytała książkę 

„Mądra Sowa opowiada bajki o pomaganiu”. 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały  

i odpowiadały na pytania dotyczące książki. Było 

bardzo wesoło  i zabawnie. Na zakończenie 

spotkania pani Teresa wypożyczyła dzieciom 

książki z biblioteki, aby rozszerzać pasję 

czytelnicze u sześciolatków. 

 

DZIEŃ UŚMIECHU  

W PRZEDSZKOLU 

W dniu 6 października w naszym przedszkolu 

obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu.  

W tym dniu przedszkolaki starały się przez cały 

dzień zachować dobry humor i uśmiech na twarzy. 

Dzieci przedstawiały scenki pokazujące różne 

emocje, omawiały plansze z emocjami, 

odgadywały po wyrazie twarzy emocje, składały 

ludziki zgodnie z podanym hasłem: radość, 

smutek, złość itp. Oprócz zabaw w grupach, wiele 

radości wywołała degustacja cytryny – pomimo 

bardzo kwaśnego smaku, kilkoro dzieci zjadło ją 

uśmiechając się. Na zakończenie dzieci otrzymały 

uśmiechnięte buźki oraz wykonały zdjęcia  

z uśmiechem na twarzy.  

Był to naprawdę radosny dzień i oby uśmiech 

gościł na twarzach naszych  przedszkolaków 

każdego dnia. 
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DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ  

W PRZEDSZKOLU 

Dnia 15 października w naszym przedszkolu 

odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. 

Uroczystość bardzo ważna i wdzięczna, ponieważ 

jej głównym mottem są życzenia, wyrazy 

wdzięczności i słowa uznania kierowane przez 

dzieci do wszystkich pracowników przedszkola. 

Przedszkolaki z dwóch starszych grup:  Jeżyków  
i Pszczółek podziękowały nauczycielom oraz 

pracownikom obsługi za trud włożony w ich 

edukację i wychowanie. Poprzez wiersze, 

piosenki oraz życzenia dzieci wyraziły swoją 

wdzięczność za codzienną opiekę nad nimi, 

cierpliwość, miłość i wielkie poświęcenie.  

Na zakończenie uroczystości wręczyły wszystkim 

pracownikom przedszkola piękne filcowe broszki 
w formie kwiatka. Cała uroczystość przebiegała  

w miłej, serdecznej i wesołej atmosferze. 

 

 

OWOCE SĄ SMACZNE  

– ROBIMY SZASZŁYKI 

OWOCOWE 

Jesień to czas, gdy mamy wokół siebie różne 

rodzaje owoców. Chcąc zachęcić dzieci do ich 

spożywania w najmłodszej grupie Wiewiórki 

własnoręcznie wykonały smaczne, owocowe 

szaszłyki. Zajęcia te sprawiły dzieciom wiele 

radości i zabawy. Ponadto nauczyły je jak jeść 

smacznie i zdrowo. 

 

 

DZIEŃ PRACOWNIKÓW 

POCZTY POLSKIEJ 

20 października odbyły się w naszym 

przedszkolu zajęcia poświęcone pracy 

listonosza. Zajęcia te poprowadziła pani 

Magdalena Wesołowska, która pokazała 

dzieciom drogę listu od nadawcy do adresata. 

Opowiedziała także o ciekawej historii 

symbolu Poczty Polskiej – trąbki i o specyfice 

pracy listonosza. Aby uczcić Dzień 

Pracowników Poczty Polskiej odwiedziliśmy 

także pobliski Urząd Pocztowy składając 

życzenia oraz wręczając własnoręcznie 

wykonane upominki. 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

POSTACI Z BAJEK 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

obchodzony jest na całym Świecie 5 listopada. 

Obchodząc to święto mamy doskonały moment na 

pokazanie dzieciom piękna świata bajek, znanych 

nam już od najmłodszych lat oraz przybliżenia 

postaci występujących w nich. 

Ten wspaniały i radosny dzień rozpoczął się we 

wszystkich trzech grupach, krótką pogadanką  

i burzą mózgów na temat tego, czym jest bajka, 

jaki niesie ze sobą morał, i kto wymyśla i pisze 

bajki. Dzieci przekonały się, że dzięki nim można 

przenieść się w inny świat, kolorowy, piękny  

i tajemniczy, ale czasami także mroczny i groźny. 

Bajki pokazują nam co jest dobre, a co złe i jak 

należy postępować w życiu, aby być dobrym 

człowiekiem. W trakcie zajęć dzieci uczestniczyły 

w quizach, podczas których wykazywały się 

wiedzą i znajomością najpopularniejszych bajek 

oraz postaci bajkowych, odgadywały zagadki,  

a także brały udział w grach i zabawach 

ruchowych związanych z tematyką zajęć.  

Zabawa „Bajkowe Postacie”, w czasie której 

odwiedziła przedszkolaków  Królewna 

Śnieżka   Czarownica  dostarczyła dzieciom 

niesamowitych wrażeń. Nie zabrakło zabaw 

tanecznych oczywiście przy piosenkach znanych 

z bajek, a na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe 

dyplomy oraz wykonały pracę plastyczną na temat 

„Moja ulubiona bajka”. 

 

 

 

 

 

 

PASOWANIE NA 

PRZEDSZKOLAKA 

Dnia 10 listopada w naszym przedszkolu odbyło 

się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. 

Z racji pandemii wydarzenie miało inny charakter 

niż dotychczas, ponieważ odbywało się po raz 

pierwszy bez udziału rodziców. Nauczyciele oraz 

dyrekcja postarali się jednak wszystko uwieńczyć 

na zdjęciach i nagraniach, tak aby ten szczególny 

dzień dla dziecka mogli zobaczyć jego bliscy 

rodzice, dziadkowie. 

W pierwszej części radosnego świętowania 

przedszkolaki zaprezentowały część artystyczną. 

Wcielając się w prawdziwych małych aktorów 

recytowały wiersze  i śpiewały piosenki 

ilustrowane ruchem. W części oficjalnej wystąpiła 

pani dyrektor Barbara Kocia, która skierowała 

bardzo miłe słowa do przedszkolaków, po czym 

dokonała pasowania poprzez symboliczne 
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położenie niebieskiej kredki na ramieniu każdego 

dziecka. Dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom 

oraz rożek słodkości. Na twarzach 

przedszkolaków widać było powagę i dumę 

z faktu, że od dziś są pełnoprawnymi 

przedszkolakami. 

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

W PRZEDSZKOLU 

SAMORZĄDOWYM  

W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM 

Dzień 11 listopada to Święto każdego Polaka. Jest 

to najważniejsza data w bogatej historii Polski.  

Z tego powodu uczymy nasze dzieci już od 

najmłodszych lat szacunku i miłości do naszej 

Ojczyzny, pokazujemy im jak należy wyrażać 

radość z życia w wolnym i niepodległym kraju. 

W dniu 10 listopada w naszym przedszkolu 

uczciliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez 

Polskę Niepodległości.  Z tej okazji dzieci  

z grupy Wiewiórek zaśpiewały piosenkę „Jestem 

Polakiem”, recytowały wiersz „Katechizm 

polskiego dziecka” Władysława Bełzy oraz 

odśpiewały wraz z pracownikami przedszkola 

hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.  

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości  

z powodu pandemii Covid – 19 miały charakter 

kameralny. 

 

 

 

DBAMY O BEZDOMNE 

ZWIERZĘTA 

 

W tym roku również nie mogliśmy zapomnieć  

o czworonogach w potrzebie. Dlatego  

w  naszym przedszkolu zorganizowana została 

zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt  

w schronisku. Przedszkolakom nie jest obojętny 

los porzuconych zwierząt, dlatego chętnie 

włączyły się do akcji. Serdecznie dziękujemy 

rodzicom za wsparcie i aktywny udział w zbiórce. 

Zebrana karma została przekazana do 

Społecznego Domu Pomocy OSTOJA 

PsiHOSTEL dla bezdomniaka w Zbijowie 

Dużym. 
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

W środę 25 listopada przedszkolaki uczestniczyły 

w obchodach Światowego Dnia Pluszowego 

Misia. W tym roku ze względu na 

ograniczenia, trochę inaczej wyglądał ten dzień – 

bez ulubionych przytulanek. Przedszkolaki 

zostały zaproszone do wspólnej zabawy  

w misiowej krainie. Poznały historię tego święta, 

wspólnie recytowały wiersze o misiach, bawiły 

się przy piosenkach „Dwa malutkie misie”, „Jadą, 

jadą misie”. Zostały też zorganizowane świetne 

zabawy, aby uczcić ten Dzień. Zdjęcia zrobione 

na pamiątkę też umiliły święto Misia. Ten dzień  

w przedszkolu pełen był uśmiechu, radości oraz 

wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że to wielkie 

misiowe przyjęcie zostanie w naszych 

wspomnieniach na długi czas. 
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ZABAWY ANDRZEJKOWE 

Dbając o pamięć i kontynuowanie tradycji 

ludowych w poniedziałek 30 listopada w naszym 

przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera, 

ponieważ świętowaliśmy Andrzejki. Andrzejki to 

wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. 

Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada. Według 

dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, 

uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. 

Andrzejki w naszym przedszkolu to już tradycja. 

Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb,  

w których dzieci mogły poznać swoją bliższą  

i dalszą przyszłość (np. kto musi uważać na 

zdrowie, kto je za dużo słodyczy, kto musi uważać 

podczas przechodzenia przez jezdnię, do kogo 

pierwszy przyjdzie Mikołaj…) Nie 

zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania 

serduszek z imionami, losowania kolorów, 

wróżenia za pomocą wirującej butelki. Wróżby 

przyniosły wszystkim przedszkolakom wiele 

radości i były okazją do wspólnej zabawy. Ten 

magiczny dzień wróżb i czarów andrzejkowych 

bardzo spodobał się wszystkim przedszkolakom. 
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DZIEŃ CZERWONY  

W NASZYM PRZEDSZKOLU 

Chcąc dodać odrobinę koloru w szarej, smutnej  

z powodu pandemii codzienności, 

postanowiliśmy zorganizować w naszym 

przedszkolu Dzień Czerwony. Dzieci i kadra 

przedszkolna w tym dniu przyszła ubrana na 

czerwono. Zorganizowaliśmy w tym dniu ciekawe 

prace plastyczne, wesołe  gry i zabawy dla dzieci 

połączone ze skoczną muzyką. Tego dnia nie 

zabrakł propagowania zdrowego żywienia w 

postaci owoców i warzyw oczywiście w kolorze 

czerwonym. Szczery i serdeczny uśmiech naszych 

podopiecznych utwierdził nas w przekonaniu, że 

był to naprawdę wesoły, kolorowy dzień. 

 

 

 

 

WIZYTA ŚWIĘTEGO 

MIKOŁAJA W NASZYM 

PRZEDSZKOLU 

Nadszedł grudzień i oczekiwany przez wszystkie 

dzieci Świata spotkanie ze Świętym Mikołajem. 

Dzięki czerwonemu strojowi i długiej, siwej 

brodzie nie można było naszego gościa pomylić  

z nikim innym. Dzieci ze wszystkich grup uczyły 

się wierszyków i piosenek specjalnie na to 

wyczekiwane spotkanie. Choć Mikołaj w tym 

roku dotarł do nas troszeczkę później, bo  

17 grudnia i tak został bardzo mile przez nas 

przyjęty. Przyniósł on wspaniałe prezenty dla 

naszych kochanych przedszkolaków. Tego dnia 

na twarzach dzieci widać było radość i nadzieję na 

przyszłe spotkania. 
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W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA 

BOŻEGO NARODZENIA 

Czas przed świąteczny to dobry moment na 

przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów 

związanych z tym czasem. W ramach zajęć 

koleżeńskich przeprowadzonych przez 

nauczycielki w naszym przedszkolu ten projekt 

został zrealizowany. 

W trakcie zajęć odbyły się zabawy ruchowe  

o tematyce świątecznej, zabawy z chustą 

animacyjną, rozmowy na temat tradycji 

świątecznych, quiz bożonarodzeniowy, słuchanie 

kolęd. Dzieci rozwiązywały także zagadki  

o tematyce świątecznej, rozpoznawały świąteczne 

zapachy, wysłuchały opowiadania „Komu 

potrzebne są święta”, przeliczały i segregowały 

ozdoby choinkowe. Przedszkolaki z zapałem 

wykonywały piękne ozdoby wykazując przy tym 

wiele pomysłowości i kreatywności.  Zabawa 

przy stole pełnym ozdób, świecidełek  była dla 

dzieci wspaniałym wprowadzeniem w nastrój 

świąteczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

JASEŁKA 

Kontynuując tradycje, które naszych przodków, 

nie możemy w okresie Bożego Narodzenia 

zapomnieć o jasełkach przedstawiających scenę 

narodzenia Pana Jezusa. Zwyczaj ten został 

zapoczątkowany we Włoszech w XVI wieku. 

Słowianie również bardzo mocno kultywowali  

i rozpowszechniali ten zwyczaj, ponieważ był on 

jednym z elementów przygotowań do świąt 

Bożego Narodzenia. Najważniejszym tak jak 

zostało już wspomniane wątkiem przewodnim  

w przedstawieniu jasełkowym są oczywiście 

narodziny Jezusa Chrystusa. 

Dlatego w poniedziałek 21 grudnia w naszym 

przedszkolu dzieci przedstawiły Jasełka 

Bożonarodzeniowe przygotowane przez 

przedszkolaków z grupy Jeżyków pod kierunkiem 

pani Moniki Sławińskiej i Kingi Markiewicz. 

Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym 

zaangażowaniem odgrywały swoje role  

i przeżywały magię Świąt Bożego Narodzenia. 

Jak powszechnie wiadomo, Święta Bożego 

Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi 

świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność  

i miłość wszystkich wokół. Wszyscy, zarówno 

dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują 

jego nadejścia.  W przedszkolu okres 

poprzedzający ten magiczny czas jest niezwykle 

pracowity. Dzieci z wielkim zaangażowaniem  

i zapałem przygotowywały jasełka. Starszaki  

w pięknych strojach przedstawiły historię 

narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną kolędami  

i pastorałkami. Przepiękna scenografia nadała 

temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty  

i nastrojowy klimat. Radosna i ciepła atmosfera 

świąteczna udzieliła się wszystkim 
zgromadzonym, pozwoliła poczuć atmosferę 

zbliżających się świąt, pełną ciepła, radości  

i bliskości.  
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FERIE BEZ ZABAWEK 

W naszym przedszkolu po raz kolejny realizujemy 

program „Przedszkole bez zabawek”. Celem 

programu jest pomoc w znalezieniu 

alternatywnych form zabawy. Dzięki temu dzieci 

mogą przekonać się jaką moc ma wyobraźnia  

i jakie cuda można wykonać z rolek po papierze 

toaletowym lub puszek po napojach. Taka forma 

zabawy pozwoliła im odkryć nowe zdolności 

dostarczając równocześnie mnóstwo radości  

i satysfakcji z nauki poprzez zabawę, 

Przez dwa tygodnie dzieci przekonywały się  

o tym, że brak zabawek nie oznacza braku 

zabawy, a wręcz odwrotnie. Przedszkolaki 

chętnie tworzyły różnego typu budowle, 

konstruowały przedmioty, które spełniały 

określone funkcje. Podczas tworzenia własnych 

zabawek dzieci wykorzystywały zgromadzone 

pudła kartonowe różnej wielkości, opakowania po 

słodyczach, kosmetykach, pojemniki po 

jogurtach, puszki, gazety, rolki po papierze 

toaletowym, kawałki wełny. 

Dzieci wykonywały własne eksperymenty, 

odkrywały, badały i wnioskowały poprzez 

aktywne uczestnictwo w różnorodnych zabawach, 

eksperymentach i doświadczeniach 

zaproponowanych przez nauczyciela. 

Uczestniczyły także w zabawach graficznych  

z mąką, przesypywały, odmierzały, dzielnie 

ćwiczyły sprawność manualną rysując 

paluszkami w rozsypanej mące. W zespołach 

tworzyły gry planszowe oraz układały zasady gry. 

Rozwijały umiejętność zgodnego działania  

w zespole, aktywizowały myślenie, a przede 

wszystkim doskonaliły umiejętność liczenia. 

Przedszkolaki intensywnie brały udział w różnych 

konkurencjach sportowych, co było dobrą okazją 

do zdrowej aktywności, rozwijania zainteresowań 

sportowych oraz przypomnienia nazw dyscyplin 

zimowych. Wychowankowie musieli wykazać się 

zwinnością, skocznością oraz celnością w czasie 

pokonywania torów przeszkód. W kolejnych 

dniach przedszkolaki przeniosły się do krainy 

muzyki, gdzie mogły zaprezentować piosenki  

i tańce, jakie znają. Dzieci utrwalały wiedzę na 

temat muzyki. Na zakończenie wykonały 

grzechotki z puszek po napojach wypełnione 

różnymi elementami np. grochem, ryżem, czy 

kamyczkami. Dzieci systematycznie uzupełniały 

pokarm dla ptaków. Sprawiało im to ogromną 

radość, kiedy mogły wrzucić do karmnika różne 

ziarenka, czy zawiesić na gałązce słoninkę dla 

sikorek. Dzięki naszemu dokarmianiu, ptaki maja 

szansę przetrwać najgroźniejszą zimę, a wiosną  

w podziękowaniu na pewno zagoszczą w naszym 

ogrodzie i pięknie nam zaśpiewają. 

Ferie bez zabawek były doskonałą okazją do 

rozwijania wyobraźni i kreatywności 

przedszkolaków. Dzieci nauczyły się, że do 

wspaniałej zabawy wystarczy jedynie odrobina 

fantazji. Przekonały się, jak wiele 

niepowtarzalnych rzeczy można zrobić samemu, 

bądź z pomocą nauczyciela, a czas wolny można 

spędzać inaczej niż przed telewizorem czy 

komputerem. 
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JAK DBAĆ O ZDROWIE W CZASIE PANDEMII? 

• Czym jest koronawirus? 

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można zapobiec jego 

rozprzestrzenianiu się przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 

60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze środki chemiczne. 

• Jaką chorobę wywołuje koronawirus? 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy 

choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle 

mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania. 

• Jak zapobiegać zakażeniu? 

 Często myj ręce środkiem odkażającym na bazie 🙌 alkoholu lub wodą z mydłem.        Unikaj dotykania 

rękami oczu, nosa i ust. Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką 

(niezwłocznie ją wyrzuć), kiedy kaszlesz 🌬 lub kichasz. Zachowaj bezpieczną odległość (co najmniej 

1-1,5 metra) od osób, które kaszlą i kichają, unikaj kontaktu ⛔ z osobami chorymi. Jeśli wracasz z 

regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, 

powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego. ✈ Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj 

telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji. Nie zgłaszaj się do przychodni (chyba, że 

zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie idź do szpitala bez wcześniejszego 

uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne. Skorzystaj z teleporady. Jeden chory pacjent 

może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni. ☎ W przypadku, kiedy istnieje 

podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi 

osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.  

🏡 Specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590  
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„KLARA I TYGRYSEK” Karin Stjernholm Raeder. 

Dzisiaj Klara postanowiła bawić się w piaskownicy. Tam zawsze jest dużo dzieci. 

Ale czemu dzisiaj nie ma nikogo? Gdzie są inne dzieci? Schowały się? A może już wszyscy zaczęli 

chodzić do szkoły, tylko Klara jeszcze nie? 

- Hej! Wychodźcie z kryjówki. Chcę się z wami bawić! 

W końcu Klara postanowiła poprosić mamusię i tatusia, żeby się z nią bawili. 

Ale obydwoje byli zajęci i nie mieli czasu na zabawę z dziewczynką. 

- Masz do towarzystwa lalkę – powiedział tata. 

- Tak bym chciała, żeby byli tu dziadkowie. Oni nigdy nie mówią, że nie mają czasu – pomyślała Klara  

i postanowiła wybrać się z wizytą do dziadków. Już tyle razy była u nich, że na pewno trafi. I nikomu 

nic nie mówiąc, Klara wyruszyła w drogę. 

Szła i szła… Ale droga była jakby dłuższa niż zwykle. Wreszcie zmęczyła się i przysiadła pod drzewem. 

- Dzisiaj las jest jakiś większy... - pomyślała. I drzewa szumią zupełnie inaczej. 

- Czy zabłądziłaś? – odezwał się nagle tajemniczy głos. 

Klara podniosła główkę i zobaczyła wielkiego tygrysa. 

 

 
 

- Możesz dalej pojechać na moim grzbiecie – powiedział tygrys i usiadł, by Klara mogła się na niego 

wdrapać. Po czym pognał w stronę domu dziadków Klary. 

Wszyscy w mieście przystawali zdziwieni na widok Klary, siedzącej na grzbiecie wielkiego, ale 

sympatycznego tygrysa. 

Dziadkowie zdziwili się na widok dziewczynki. 

- Wejdźcie do środka, na szklaneczkę soku – wołali uradowani. 

Tygrys wolał zostać w ogródku. Swój sok wypił w oknie. 

Wreszcie nadszedł czas pożegnania. Tygrys grzecznie podziękował za miłe przyjęcie, a dziadek spytał 

Klarę, czy rodzice wiedzą, że wybrała się sama tak daleko. A gdy dowiedział się, że Klara zapomniała 

zapytać rodziców, czy może się sama wybrać do dziadków, postanowił odwieźć ją do domu swoim 



22 
 

samochodem. Dziadkowie obawiali się, że rodzice Klary są niespokojni o swoją córeczkę. Postanowili 

się pospieszyć. 

Wkrótce byli na miejscu. W domu pachniało obiadem. 

- Proszę do stołu – zawołała mama, która przygotowała posiłek i nawet nie zauważyła nieobecności 

Klary na podwórku. 

Gdy obiad został zjedzony, zaczęła się wspólna zabawa. 

- Podoba mi się tu – pomyślał tygrys. – Chętnie bym tu został. Ale czy znajdzie się dla mnie miejsce do 

spania? 

Aż nadszedł wieczór. Klara już kładła się do łóżeczka. Tygrys też znalazł dla siebie miejsce do spania. 

W domu zrobiło się całkiem cicho. 

- Jak to przyjemnie mieć tygrysa pod łóżkiem – myśli Klara. – Jesteś tam jeszcze, tygrysku? 

- Jasne! – odpowiada tygrys. – Leżę sobie wygodnie obok twoich kapciuszków. 

- To dobrze – sennie westchnęła Klara. – I po chwili oboje smacznie spali. 
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