
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy czytelnicy !!! 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej 

przedszkolnej gazetki. Mamy nadzieję, że się Wam 

spodoba!!!Zapraszamy do czytania!!!!! 

 

W tym numerze: 
Porady psychologa –Z życia wzięte!! 

Kącik Logopedyczny – Jak  wspomagać rozwój mowy dziecka 

Coś z niczego – Jedzie pociąg z daleka czyli jesienne prace plastyczne 

Nasze sprawy 

Co   każde   dziecko   chciałoby  usłyszeć ? 

Kulinarne inspiracje -Widelcunie-rewelacyjne ciasteczka pani Danusi 

Ważne tematy – Dzieci jak motyle 

  



                                                             

 

 

 

 

 

                                                                   Nasze sprawy 

                                 

 
 

Dzień Niepodległości - 11.11.2018 

Andrzejki - 30.11.2018 

Mikołaj - 6.12.2018 

Dzień Pluszowego Misia – 23.11.2018 

Pierwsza Pomoc – grudzień 2018 

                             Innowacje 

SZACH MAT· 
MALI WIELCY PATRIOCI· 
NASZE MIEJSCE NA ZIEMI· 
BEZ  ZABAWEK· 

                                                                                                Kącik kulinarny   

Widelcunie pani Danusi 
 

 Te najbardziej popularne w naszym przeszkolu kruche ciasteczka ,  często są wypiekane z okazji różnych 

uroczystości. Dzieci je uwielbiają !!!! 

 

2 szklanki mąki pszennej 

1 szklanka mąki ziemniaczanej 

3/4 szklanki cukru pudru ( w zależności od upodobania można dać więcej)  

1 kostka masła  

         Wszystkie składniki łączymy . Formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego.Delikatnie zgniatamy 

widelcem tworząc kratkę. Pieczemy w temperaturze 180 stopni do uzyskania złotego koloru. 



 

Psycholog  radzi                                

 

           Tak jak my chodzimy do pracy tak i dziecko ma w obowiązku pójść do przedszkola. Musi rano wstać, 

ubrać się, przygotować a następnie spędzić w przedszkolu pięć może sześć a czasem i osiem godzin. Gdy 

przychodzi ten szczęśliwy czas powrotu do domu zarówno rodzic jak i dziecko potrzebują odpocząć  

i podzielić się ekscytującymi historiami z całego dnia. Jednak dzień nie kończy się na powrocie do domu, 

uznajmy, że w tym momencie nasz wspólny czas z dziećmi dopiero się zaczyna.   

         Czas po powrocie z przedszkola oraz wolne od tego obowiązku dni warto zaplanować na wspólne 

aktywności rodziców z dziećmi, tylko, co takiego możemy robić razem?  

1.A może by tak wyjść na spacer? Regularne wspólne spacery świetnie wpływają na pozytywny rozwój 

zarówno fizyczny dziecka oraz na rozwój pozytywnych relacji dzieci z rodzicami. Bo przecież wspólne spacery 

to rozmowy, podczas których poznajemy siebie nawzajem oraz otaczający nas świat. Może warto zorganizować 

tak dzień, aby zawsze był wzbogacony wspólnym spacerem? 

2. Gry planszowe oraz karciane to ciekawa forma wspólnej zabawy. Gry tego typu bardzo korzystnie wpływają 

na rozwój spostrzegawczości, logicznego myślenia, kojarzenia zasad, przestrzegania zasad a co najważniejsze od 

najmłodszych lat uczą dzieci, że czasem się wygrywa a innym razem przegrywa. Gry tego typu nie są także 

drogą zabawą. Na półkach większości dużych marketów znajdziemy różne pozycje, może warto zabrać swoją 

pociechę i wspólnie wybrać grę, która rozbawi całą rodzinę? 

3. Wspólny obiad, kolacja? Dlaczego mamy wspólnie tylko zasiadać do stołu? Może warto wspólnie 

przygotować posiłki? Być może przesadą jest wkładanie ostrego noża w rączki małego dziecka jednak 

pozwolenie na wymieszanie sałatki bądź ugniecenie ciasta nie powinno stworzyć dużego zagrożenia dla jego 

zdrowia lub życia. Jeśli nasz maluszek będzie czuć, że przyczynia się do przygotowania posiłku dla całej rodziny 

poczuje się jego współtwórcą a co za tym idzie będzie rozwijać tak ważną w późniejszym jego życiu 

SPRAWCZOŚĆ (tj. zdolność, dzięki której człowiek wie, że jego działanie ma realny wpływ na otaczający go 

świat, ludzi, relacje)  

4. Przygoda! Nie jest to propozycja na każdy dzień, ale być może na każdą niedzielę? Lub może na trzecią 

sobotę miesiąca? Wspólna przygoda w oczach dziecka pozwoli rodzicowi na stanie się jego najlepszym 

bohaterem.  Być może warto rozbudzić swoją wyobraźnię i rozwinąć wyobraźnie dziecka planując niezwykłą 

leśną przygodę, na przykład jesienne wyjście na grzyby możemy przekształcić w niezwykłe magiczne 

poszukiwanie zaginionych wróżek, które mieszkają w lesie pod grzybkami. Przygodą dla naszej pociechy może 

okazać się prosta wycieczka samochodem nad jezioro Turawskie, bo przecież poszukujemy na jego brzegu statku 

piratów, którzy niegdyś pływali po jego tafli? Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia :) 

5. Zajęcia plastyczne – brzmi to nieco szkolnie jednak podobnie jak w kwestii przygód ograniczeniem 

 i wyznacznikiem poziomu nudy jest tylko nasza wyobraźnia. Pomysłów na zajęcia plastyczne z dziećmi  

w domu z wykorzystaniem prostych rzeczy, które są w każdym domu nie musimy ciągle wymyślać sami 

wystarczy uruchomić Internet i wpisać w wyszukiwarce „ prace plastyczne w domu” i znajdziemy tam inspiracje 

na kolejne wszystkie dni aż po dorosłość naszych pociech.  

             A może po prostu zapytać swojego aniołka, co proponuje na dzisiejsze popołudnie? Jeśli powie, że nie 

wie podsunąć dwa pomysły i zaproponować żeby wybrał?  W pierwszym odruchu nasz skarb być może odpowie 

komputer, tablet, telefon jednak naszym zadaniem jest pokazać im, że nie warto wybierać elektroniki ponad 

wszystkie inne wspólne rodzinne aktywności. Jeśli zarazimy dziecko pasją wspólnego spędzania czasu 

elektronika pozostanie tylko miłym dodatkiem a towarzystwo rodziców najlepszą atrakcją 

 i na każdy dzień.   

 

                                                      

 



Poradnik logopedyczny 

Jak wspomagać prawidłowy rozwój mowy dziecka? 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na globalny rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający 

świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pra-

gnienia. Rozwój mowy dziecka przyspieszają częste kontakty słowne z otoczeniem. Zaniedbania w tym wzglę-

dzie mogą spowodować opóźnienie mowy u dziecka lub jej zaburzenia. Optymalne warunki dla prawidłowego 

rozwoju mowy rodzice mogą zapewnić dziecku już od momentu jego narodzin. Są bowiem osobami przebywają-

cymi z dzieckiem najdłużej, mają więc największe możliwości wpływania na jego rozwój. Są też pierwszym i 

najważniejszym wzorem, który dziecko będzie próbowało naśladować. 

Co powinni robić rodzice, aby wspomagać rozwój mowy dziecka? 

Tak postępujmy 

1. Mówmy do dziecka, już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie. Nie podnośmy głosu zwracając 

się do niego. 

2. Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo, budujmy krótkie zdania, używajmy prostych zwro-

tów, modulujmy własny głos. 

3. Kiedy dziecko wypowie jakieś słowo, zdanie starajmy się rozszerzyć jego wypowiedź, dodając jakieś 

słowa. 

4. Mówmy dziecku co przy nim robimy, co dzieje się wokół niego. Niech mowa towarzyszy spacerom, za-

kupom, pracom domowym. 

5. Mówmy do dziecka zwracając uwagę, aby widziało naszą twarz - będzie miało okazję do obserwacji pra-

cy artykulatorów( m .in: warg, języka  ) 

6. Karmienie piersią zapewni dziecku prawidłowy rozwój układu artykulacyjnego. 

7. Od najmłodszych lat uczymy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, aby dziecko nauczyło się gryźć 

i żuć. 

8. Zwracajmy uwagę, aby dziecko oddychało nosem; w przypadku, gdy dziecko oddycha ustami, prosimy 

pediatrę o ustalenie przyczyny. 

9. Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco. 

10. Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy krótkich wierszy i wyliczanek na 

pamięć na pamięć. 

11. Oglądajmy z dzieckiem obrazki: nazywajmy przedmioty i opisujmy sytuacje prostymi zdaniami. 

12. Śpiewajmy z dzieckiem. Jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne, a zarazem terapeutyczne. 

13. Rysujmy z dzieckiem, mówmy co kreślimy - "...teraz rysujemy kotka. To jest głowa, tu są oczy, nos...". 

Zachęcajmy dziecko do wypowiedzi nt. rysunku. 

14. Starajmy się, aby zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze znalazły się w repertuarze czynności wyko-

nywanych wspólnie z dzieckiem. Wybierajmy do zabaw właściwą porę. 

15. Zachęcajmy swoje dziecko do mówienia (nie zmuszajmy!); chwalmy je za każdy przejaw aktywności 

werbalnej; dostrzegajmy każde, nawet najmniejsze osiągnięcie, nagradzając je pochwałą. 

16. .Jeżeli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać  a nie robi tego, lub 

jesteśmy z różnych innych powodów zaniepokojeni wymową dziecka skonsultujmy się z       logopedą. 

 

 



Plastyczne inspiracje 

,,Jesienny pociąg” 

                           Co potrzebujesz? 

 
 

Jak to zrobić? 

1. Przygotuj wszystkie potrzebne materiały. 

2. Do jednej rolki doklej komin oraz dach, tak by powstała lokomotywa. Możesz to zrobić z 

papierowej rolki, przetnij ją i zroluj aż będzie węższa ,sklej ją i przyklej. Dach zrobisz z rolki  

przeciętej na pół. 

3. Poproś osobę dorosłą aby pomogła Ci wyciąć z pudełka jedną ściankę, tak powstanie wa-

gon do którego będziesz mógł/mogła coś włożyć. 

4. Pomaluj farbami papierowe rolki i pudełka i poczekaj aż farba wyschnie. 

5. Odlicz odpowiednią liczbę nakrętek dla każdego wagonu. To będą koła. 

6. Z pomocą osoby dorosłej zrób otwór w każdym wagonie, tak by potem można połączyć 

wagony ze sobą. 

7. Do każdego wagonu doklej nakrętni. Ile kół ma jeden wagon? 

8.Ozdobnym dziurkaczem podziurkuj liście, właśnie zrobiłeś/aś ozdoby, ozdób  wagony.  Połącz 

wszystkie wagony sznurkiem lub wstążką i… 

           gotowe!!!!!  



                   

Ważne tematy 

 

 

 

 
„ DZIECI SĄ NICZYM       MOTYLE” 

Kiedy ostatnio przeglądałam stronę poświęconą nauczycielom z 

przedszkoli zobaczyłam „zabawnego mema”, mówiącego o tym na 

jakie kolejne zajęcia warto wysłać  dziecko? Gitara? Karate? Kolej-

ny język obcy? Odpowiedź była całkiem inna…. Raz w tygodniu 

dwie godziny gotowania i pomagania mamie oraz tyle samo godzin 

majsterkowania z ojcem. Zabawne czy zastanawiające? 

Współczesne pokolenie nazywane jest pokoleniem internetu zwią-

zane z rozwojem mass mediów a przede wszystkim rozwojem In-

ternetu. Przecież dzisiaj każde dziecko nie jednokrotnie lepiej posługuje się smartfonem od dorosłych. Jednakże nie są one 

stworzone do ciągłego siedzenia na miejscu, oglądania telewizji czy grania na tablecie. Bo chociaż świat się zmienia to 

fizjologia nie. Czy zdajecie sobie spraw, że mózg dziecka do około 2 roku życia  nie jest przystosowany do oglądania tele-

wizji czy bajek.  W tym  wieku najważniejszym zmysłem biorącym udział w rozwoju jest dotyk, a nie słuch czy wzrok. Dla 

trzylatka odpowiednim programem może być krótka 15-20 minutowa bajka. Już widzę Wasze miny, czytające te statystki- 

przecież każdy musi posprzątać chwile odpocząć dziecko też. Nie twierdze, że nie mogą całkowicie nic oglądać. Jednakże 

dziecko naładowane emocjami po tym co zobaczyło powinno podzielić się tym co czuje, wyrzucić emocje. Moja praca 

magisterska dotyczyła pływu uzależnienia od Internetu wśród młodzieży, coś wiem na ten temat a przynajmniej zdałam 

egzamin na 5 wiec chyba było ok.  Dzieci uzależniają się bardzo szybko przyzwyczajane od najmłodszych lat do takiej 

formy relaksu. Powoduje to  wiele negatywnych skutków w każdej sferze życia dziecka.  

Dzieci muszą się poruszać, badać, znajdować nowe fajne zabawy, tworzyć własne przygody i odkrywać otaczający ich 

świat. Są uczniami, gąbkami, wrodzonymi graczami, poszukiwaczami skarbów.  Dzieci to wolne, są niczym motyle, które 

chcą latać, a nie stać z boku bądź uwiązać się łańcuchem. Nie róbmy więc z nich niewolników dorosłego życia, ciągle 

gdzieś się spieszących i pozbawionych wyobraźni. Dosłownie jak dzisiejsze pokolenie. 

 Korzyści wynikające z zabaw na wszystkich poziomach (fizjologicznym, emocjonalnym, behawioralnym i po-

znawczym) nie są żadną tajemnicą. Właściwie wiemy o wielu powiązanych ze sobą efektach bawienia się: 

 Normuje humor i redukuje niepokój u dzieci. 

 Rozwija uwagę, edukację i pamięć. 

 Redukuje napięcie neurologiczne i przynosi spokój, dobre samopoczucie oraz szczęście. 

 Zwiększa aktywność fizyczną, gdyż ich mięśnie się poruszają i zachęcają do gry. 

 Podtrzymuje wyobraźnie i kreatywność, pomagając im tworzyć własną fantazję wokół siebie. 

Uniemożliwiamy im odkrywać, pokazywać i uwalniać siebie od ciężaru codziennego życia. Wciskamy w ich w granice 

technologii, zabawek oraz szkolnych i dodatkowych zajęć. Psujemy dzieciom ich dzieciństwo, a co gorsze, utrudniamy im 

bawienie się i nawet rozwój. Dzisiaj dzieci na świeżym powietrzu spędzają mniej czasu, niż ludzie w więzieniach. Dlacze-

go tak? Dlatego, że zapewniamy im „zabawę i naukę” na inny sposób, poprzez zajęcia, które naszym zdaniem są o wiele 

bardziej ważne. Dlatego, że pragniemy utrzymywać ich z dala od niebezpieczeństwa i w perfekcyjnej czystości.  



Ponieważ zbliżają się coraz dłuższe i zimniejsze wieczory w domu, pragnę przedstawić propozycje zabaw z dziećmi. A 

jeśli nie macie po pracy siły się jeszcze z  bawić proponuje zostawić je same sobie, zobaczycie jak kreatywnie będą się 

bawić tylko bez  „współczesnych zabawek”. 

1. Przygotujcie zestaw jesiennych skarbów Mogą to być kasztany, żołędzie i kolorowe liście. Razem z dzieckiem zróbcie 

pudełko na te skarby. Ja na przykład, do takich zabaw wykorzystuję pudełka po zamówieniach z Zary. Świetnie chłoną 

farby i można po nich malować kredkami, albo naklejać kolorowy papier. Liście powkładajmy pomiędzy kartki ulubionej 

książki, a potem bawmy się w ich szukanie. 

2. Zróbcie rodzinkę z kasztanów Z kasztanów, żołędzi i zapałek można w prosty sposób wykonać rodzinę (mamę, tatę, 

rodzeństwo, psa i kota). To świetna zabawa, przynajmniej tyle pamiętam z dzieciństwa. Tak wykonane ludziki schowajcie 

na pamiątkę do pudełka, które wspólnie wykonaliście. 

3. Pomalujcie dynię Stwórz z dzieckiem niepowtarzalne arcydzieło w postaci kolorowej dyni. Do zabawy wystarczy jedy-

nie dynia i farby plakatowe 

4. Poszalejcie z masą solną pamiętacie z dzieciństwa własnoręcznie wykonane płaskorzeźby z masy solnej? Ja tak!! Pa-

miętam, że takie arcydzieła tworzyłam w przedszkolu zawsze przed jakąś uroczystością, czy to dniem mamy, babci, dzidka 

czy taty. To świetna zabawa, a do tego prosta i szybka. Woda, mąka i sól a potem kilka maźnięć farbą plakatową i jest szał. 

5. Zwiedźcie swoje miasto i nie tylko – przejedzcie się autobusem miejskim komunikacji- uwierzcie mi na wielu wy-

cieczkach najważniejszą atrakcją jest przejazd autobusem. Przejedźcie się pociągiem tam i powrotem- a kiedy państwo 

jechaliście ostatni raz pociągiem? 

6. Zbudujcie z dzieckiem domek z koca To była moja najlepsza zabawa. Ja miałam frajdę, a moja mama święty spokój, 

bo zabawa w budowę domu/ fortecy ze wszystkich koców, jakie znalazłam w domu trwała godzinami.  

7. Pobawcie się z dzieckiem w sztukę- Wykorzystaj do tego farby, kredki, flamastry, kolorowy papier, bibułę i inne gad-

żety. Tutaj liczy się wyobraźnia, wykorzystaj to, co Cię otacza. Możesz zrobić z dzieckiem pieczątki z ziemniaka, albo 

naszyjnik z jarzębiny. A przed świętami zadziałajcie z kartkami świątecznymi i łańcuchem na choinkę! 

8. Pobawcie się w szefa kuchni Wspólne gotowanie może zamienić się w przygodę! Poeksperymentujcie trochę, stwórzcie 

ciasteczka własnego przepisu, albo sałatkę ze składników, które akurat macie dostępne w lodówce. Mój przepis na hit sa-

łatkowy, to połączenie cukierków pudrowych (nie wiem, czy gdzieś można je jeszcze dostać) z ogórkami kiszonymi. To 

nic, że była niejadalna, miałam gigantyczną satysfakcję, że „ugotowałam” coś dla swoich rodziców i tylko to się wtedy 

liczyło.  

9. Grajcie w gry- grajcie w te „gotowe” lub własnoręcznie wykonanie. Przecież każdą grę planszową można stworzyć 

według własnego pomysłu. Czyż to nie cudowne lekcja kreatywności? 

10. Uczcie dzieci gospodarności Gotowanie czy sprzątanie to już nie są czynności zarezerwowane wyłącznie dla kobiet! 

W Stanach opublikowano wyniki badań, które pokazują, że mężczyźni czują się szczęśliwsi, kiedy uczestniczą w prowa-

dzeniu domu na takich zasadach jak ich żony ( chyba tym wpisem podpadnę nie jednemu mężczyźnie). To oznacza, że 

chcą mieć taki sam udział w gotowaniu, sprzątaniu i prasowaniu co ich partnerki. To pokazuje, że warto uczyć dzieci  go-

spodarności. Z resztą widzę to codziennie w pracy z dziećmi, kiedy mają wykonać jakieś zdanie lub gdy czują się za coś 

odpowiedzialni, czy to bycie dyżurnym czy pomocnikiem Pani- sprawia że z radością i satysfakcją wykonują te zadania. 

http://www.olomanolo.pl/tag/dynia/


11. Ćwiczcie pamięć Fajnie byłoby popracować z naszym dzieckiem nad jego pamięcią, zwłaszcza kiedy w dzisiejszych 

czasach nie trenujemy jej bo wszystko mamy w telefonie. Dobrym sposobem jest nauka piosenek, czy prostych wierszy-

ków. 

12. Idźcie na dwór Jeżeli kupiłaś dziecku ciepłe śniegowce, kurtkę i spodnie to dlaczego miałabyś nie wyjść z nim na 

dwór. Zima i mróz owszem, przepędzają nas do domu, ale z drugiej strony zachęcają do pewnych aktywności na dworze. 

Można ulepić bałwana, pojeździć na łyżwach, czy pozjeżdżać na sankach. Nie bój się chłodu, nie izoluj dziecka tak całko-

wicie od złej pogody. Nie uchronisz go przez tym. Ja uważam, że przebywanie w chłodzie jeszcze bardziej hartuje dziecko 

niż siedzenie przez całą zimę w domu. 

I udanej zabawy w domu życzę.  

 

 

POZYTYWNE ZDANIA , 

NA KTÓRE CZEKAJĄ TWOJE DZIECI 

 Jestem szczęśliwy/a, że jestem Twoim rodzicem. 

 Sprawiasz, że dzięki Tobie się uśmiecham. 

 Masz prawo popełniać błędy. 

 Wiem, że zawsze sobie poradzisz. 

 Bardzo lubię, jak opowiadasz swoje historyjki. 

 Ja również uczę się od Ciebie. 

 Uwielbiam patrzeć, jak bawisz się  klockami. 

 Czas spędzany z Tobą - jest bezcenny. 
 Myślami zawsze jestem przy Tobie. 
 


