
Wrzesień jest zawsze trudnym miesiącem 
dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. 
Na szczęście zdecydowana większość 

ma ten trudny okres już za sobą i bardzo 
dobrze przystosowała się do warunków 

przedszkolnych, co jak zawsze napawa nas 
dumą i radością.  

Pragniemy jeszcze raz poprosić Państwa o 
nieprzyprowadzanie dzieci przeziębionych 
i chorych ponieważ bardzo szybko zarażają 

swoje koleżanki i kolegów. Zwracamy 
również uprzejmie uwagę o dostosowanie 

ubioru do coraz chłodniejszych dni. Spacery 
i plac zabaw jest wielką atrakcją dla dzieci i 

chcemy móc jak najdłużej korzystać z okazji 
do przebywania na świeżym powietrzu.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Od października rozpoczynamy zajęcia dodatkowe. 
Szczegółowy plan zajęć jest wywieszony na tablicy 
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ogłoszeń. Mogą Państwo jeszcze dokonać zapisu w 
recepcji bądź u nauczycielek grupy.

UBEZPIECZENIE DZIECI
Mija termin ubezpieczenia dzieci w naszym 
przedszkolu. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chce się 
zdecydować , może to uczynić ostatecznie do 4 
października. 

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim rodzicom z grupy I za 
chusteczki higieniczne i kartki. 
Serdecznie dziękujemy rodzicom z grupy II za 
przyniesione nakrętki i dary jesieni. 
Dziękujemy rodzicom Franka Adrycha, Szymona 
Rajmuniaka i Ignacego Orczykowskiego za 
podarowane zabawki i książki dla dzieci. Rodzicom 
Rafała Lewandowskiego za podarowane artykuły 
plastyczne. Rodzicom Rafała Lewandowskiego, 
Kacpra i Amelki Rosiak oraz Alicji Drobnieckiej za 
wzbogacenie kacika przyrody w eksponaty jesienne 
(dynie ozdobne i patisony).
Bardzo dziękujemy rodzicom Maksymiliana 
Siekierkowskiego, Lary Tobolskiej, Grzesia 
Zielińskiego, Filipa Montewskiego, Kuby Żurawlew, 
Leny Grzegorowskiej, Anastazji Kawali, Filipa 
Chorzępy, Fabi Mikulskiej, Korneli Klemm, Krystiana 
Smolińskiego, Dominiki Kubiaka i Franka Smeji za 
wzbogacenie kącika przyrody darami jesiennymi, a 
także za artykuły papiernicze i higieniczne.
Serdeczne podziękowania dla rodziców Leona 
Szarowskiego za wzbogacenie kącika przyrody. 
Dziękujemy rodzicom z grupy V za chusteczki oraz 
artykuły papiernicze.
Serdecznie dziękujemy rodzicom Antosia, Martynki, 
Kinii, Patrycji i Julki z grupy VI za przygotowanie 
dzieci do Mini Playback Show. Podziękowania dla 
rodziców Jasia i Antosia za wzbogacenie kącika 
przyrody w nowe kwiaty. Dziękujemy rodzicom 
Kingi, Tymona, Leona za przyniesienie materiałów o 
Bydgoszczy.



Redakcja i druk: Przedszkole Niepubliczne „ELF”, Bydgoszcz, ul. Gawędy 4  
tel. 52- 344-75-90, tel./Faks: 52-320-61-13  

www.przedszkole-elf.com, e-mail: info@przedszkole-elf.com  
Nr konta: 16102014750000830200194753

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. CZY BAJKI 
POMAGAJĄ W NAUCE JĘZYKA OBCEGO? – O 
EFEKCIE ŚWINKI PEPPY
Rozwój technologiczny pozwala nam na korzystanie 
z platform oferujących nieograniczoną ilość bajek i 
filmów. Możemy je oglądać na ekranie telewizora, 
komputera, tabletu czy telefonu. Oferty są bardzo 
atrakcyjne i bogate w różne treści – rozrywkowe 
oraz edukacyjne. Należy jednak pamiętać, że dziecko 
w wieku 2-4 lat, według zaleceń WHO, powinno 
spędzać przed ekranem telewizora, komputera czy 
tabletu do godziny dziennie oglądając bajki, filmiki 
czy grając w gry komputerowe. Warto, aby ten czas 
przyczynił się do rozwoju dziecka.

A jakie bajki wybrać, jeśli chcemy wesprzeć naukę 
języka obcego? Postaram się odpowiedzieć na 
przykładzie „Świnki Peppy”.
• Prostota wizualna.
Prosta kreska, jednolite kolory i dwuwymiarowe 
postacie. Taki sposób przedstawiania świata 
pozwala na większą koncentrację u dziecka.  Istnieje 
mniejsze ryzyko wystąpienia nadmiaru bodźców. 
Mózg się mniej męczy, gdy nie musi się skupiać na 
niesamowitych efektach animacji.
• Czas trwania.
Jeden odcinek Świnki Peppy trwa ok. 4-5 minut. 
Bajka jest jednowątkowa. Oznacza to, że przez te 
kilka minut opowiadana jest jedna, prosta przygoda. 
Peppa odwiedza Londyn, Peppa gra w golfa. Nie 
ma skomplikowanych historii, nawiązań do innych 

odcinków.
• Język.
Narrator oraz bohaterowie w bajce posługują się 
prostymi, używanymi w codziennych sytuacjach 
zdaniami. Wypowiedzi są często powtarzane i 
utrwalają się w pamięci młodego widza. Słownictwo 
pojawiające się w bajce jest bardzo bogate i zawsze 
dopasowane do przygody Peppy. Gdy pieką pizzę, 
nazywane są produkty, czynności. Gdy Peppa 
pracuje w ogrodzie, głównym tematem są narzędzia 
ogrodowe oraz rośliny. A narrator wspaniale opisuje 
w czasie teraźniejszym to, co się dzieje na ekranie.
Co oznacza termin „Efekt Świnki Peppy”?
W 2019 roku amerykańscy rodzice zauważyli, że 
dzieci pod wpływem kreskówki zaczęły mówić z 
brytyjskim akcentem oraz używać brytyjskich słów 
stosowanych przez Brytyjczyków. A przyczynia się 
właśnie do tego częste powtarzanie słownictwa i 
konstrukcji gramatycznych, oraz bardzo wyraźna 
wymowa bohaterów i narratora.
Świnka Peppa ma bardzo dużą konkurencję na 
rynku kreskówek dla dzieci. Zarówno ze względów 
estetycznych jak i fabularnych. Warto jednak 
pamiętać o walorach edukacyjnych. Dodam od 
siebie, że w wersji angielskiej Świnka Peppa jest 
bardziej przystępna również dla dorosłych.

opracowała:
mgr Zuzanna Stawowy
nauczycielka języka angielskiego

KOMUNIKATY
• Urodziny dzieci z miesiąca pażdziernika obchodzimy  w czwartek, 28 pażdzienika. Opłaty za przedszkole 

należy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeśli dokonują Państwo opłaty na  konto, prosimy 
najpierw dowiedzieć się o dokładną kwotę, jaką należy przelać oraz w treści podać nr grupy, do której 
uczęszcza dziecko. Prosimy o dotrzymywanie terminu opłat.

PAŹDZIERNIK
• 11.10.2021 Grupa IV i VI o godzinie 9.30 organizuje „Dzień Drzewa” w swoich grupach.
• 15.10.2021 Grupa II świętuje „Dzień Owoców i Warzyw”
• 15.10.2021 Grupa III organizuje „Dzień Zdrowego Żywienia”
• 18.10.2021 Grupa I obchodzi „Światowy Dzień Owoców i Warzyw”- robienie szaszłyków 

owocowych
• 19.10.2021 grupa II i III o godzinie 10.00 uczestniczyć będzie w spotkaniu z Policjantem- 

zapoznamy się z pracą policjanta, utrwalimy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
• 25.10.2021 o godzinie 9.30 grupa IV, V i VI organizuje „ Dzień Kundelka”
• 28.10.2021 „Dzień Dyni” – zabawy tematyczne w ramach zajęć z języka angielskiego


