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1.SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM  STRAŻY  MIEJSKIEJ -  ODPADY 7.01.2019 - ŚWIERKLE 

                                                                                                                                     8.01.2019 - CZARNOWĄSY 

2.KARNAWAŁ -14.01.2019 ŚWIERKLE  

                              15.01.2019 CZARNOWĄSY 

3.DZIEŃ BABCI I DZIADKA- DATY  DO USTALENIA W GRUPACH 

4.KOLĘDOWANIE- IMPREZA  OGÓLNOPRZEDSZKOLNA 

5.WALENTYNKI -14.02.2019 

Dzieci rozmawiają z panią przy stoliku: - Pani nas nigdy nie zostawi? 

Nauczycielka odpowiada: - Nie zostawię Was chyba, że zajdę w ciążę.  

Jedna z dziewczynek odpowiada :-” Chyba jest Pani na to za stara…” 

Na co odpowiada chłopiec: „ Taka stara to ona nie jest”. 

Nauczycielka do grupy: „ Poznaliśmy dzisiaj głoskę Ł, podajcie jakie 

wyrazy  zaczynają się   na  głoskę  Ł”.  Jeden  z  chłopców  zgłasza się   

i mówi „Łokulary!” 

Nauczycielka bawi się z dziećmi w lekarza, chłopiec  „pobierając jej 

krew” mówi:  „ Ale ma Pani zbuntowaną krew!”  
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                                                                                                                                                                                   MALI     PODRÓŻNICY                                                                                                                                                                                      

J     

SŁOWNICZEK ANGIELSKO- POLSKI                  

 

 

winter – zima      

snowman – bałwan     

ice skating – łyżwiarstwo 

skiing – narciarstwo 

polar animals – zwierzęta polarne  

penguin – pingwin 

polar bear – niedźwiedź polarny 

seal – foka 

 snowflake – płatek  

 season – pora roku 
                                                                           
 

 

                                                                                                                                                                                          KĄCIK  KULINARNY 

 
 
Pyszne ciasteczka 
 

30 dkg mąki ( niepełne 2 szklanki)  

30 dkg wiórek kokosowych + orzechy mielone 

30 dkg cukru, szczypta solo 

2 jajka 

20 dkg margaryny 

3 łyżeczki  cynamonu 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Ciasto zagnieść i odstawić do zamrażalki na 1 godzinę. Rozwałkować na 3 – 4 

mm. Wycisnąć okrągłe ciasteczka ( do pary). Piec 10 min. W temperaturze 200 

stopni C. Skleić ciastka rozgrzaną marmoladą ( cienko smarować). Otoczyć rant 

ciastka w czekoladzie gorzkiej lub  

w polewie czekoladowej, a następnie zamoczyć w wiórkach kokosowych lub w 

orzechach.  

Smacznego 
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                                                                                                                                                                                 WAŻNE   TEMATY       

„Sukces to suma porażek ,              

z których wyciągnąłeś naukę”-   

słów  kilka    o porażce w życiu 

małego człowiek.  

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że  

dostrzeganie i podkreślanie  sukcesów to  świetna 

metoda wychowawcza. To najlepszy sposób na tworzenie  w dzieciach poczucia pewności 

siebie.  Ważne jest chwalenie maluchów nie tylko za  sukcesy, ale należy również dostrzegać 

należy za próby i małe zwycięstwa.  Jednak zadaniem nas nauczycieli I rodziców jest 

przygotowanie do życia, a wiemy , że to nie tylko pasmo sukcesów, ale i porażek, które mają 

również moc wychowawczą.   

Czy wielcy uczeni, wynalazcy, ludzie sukcesu czy Wy osiągnęlibyście sukces bez 

porażek, które motywują  do szukania najlepszych rozwiązań. Nie myślcie, że chce abyście 

podkładali „kłody pod nogi” swoim dzieciom. Zdecydowanie NIE , ale obserwując świat 

dookoła mnie mam wrażenie, że często nadmiernie chroni się swoje pociechy, lub wpaja im 

się ze są najlepsze i zawsze będą wygrywać. Życzę każdemu z całego serca tylko sukcesów, 

jednak życie bywa różnie. Uważam ze złotym środkiem jest przygotowanie emocjonalne do 

pokonywania przeszkód i wyciągania wniosków na przyszłość. Wiem, że czasem ciężko 

patrzeć, gdy dziecko nie osiąga sukcesu, ale czy zawsze będziemy je w stanie chronić? 

Zajmijmy się najpierw przyczyną: Dlaczego tak  dzieciom  zależy na sukcesach? 

Odpowiedzi może być kilka: 

 sukces daje satysfakcje i przyjemności, 
 zaspokajają potrzebę wpływu i  sprawczości 
 podnosi samoocenę (“umiem to”, “potrafię!”). 
 poprzez sukces zdobywa się  akceptacje  podziw i akceptację rówieśników  
 zwracają uwagę opiekunów  
 naśladują dorosłych. 

Perfekcjonizm i nadmierna koncentracja na sukcesie obciążają dzieci na całe życie. Rolą 
rodziców jest wspierać je w przeżywaniu niepowodzeń, ale też pokazywać, że znaczenie ma 
także praca, zaangażowanie, zabawa, które towarzyszą naszemu działaniu, a nie wyłącznie 
bycie najlepszym. 

 Co zrobić, aby stworzyć jak najlepsze warunki do przezwyciężania trudności jakie mogą 
spotkać do osiągnięcia celu? 
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1. Empatia- Unikaj przekonywania swojego dziecka, że jego praca jest wspaniała, skoro ono 
przeżywa niezadowolenie. Mogą pojawiać się tu rozczarowanie, złość, frustracja, złość, czy 
furia- bądź z nim w tych emocjach, nie okłamuj go. 

2. Pokaż dziecku co uczy porażka-  gdy emocje opadną i dziecko będzie gotowe, warto  
wspólnie, znaleźć rozwiązanie , który następnym razem pozwoli postąpić inaczej.  Twoje 
dziecko jest mądrym człowiekiem, daj mu szanse na znalezienie swojego rozwiązania, nie 
dawaj gotowych opcji. Pokazujesz w ten sposób, że porażka może mieć pozytywne aspekty. 

3. Tworzenie sytuacji- najlepiej, aby dziecko mogło przeżywać porażki w najbezpieczniejszym 
miejscu tzn. w domu. Pomocne w tym są gry planszowe oraz wszelkiego rodzaju zabawy 
związane ze współzawodnictwem. Gdy dziecko nie potrafi poradzić sobie z przegraną 
przypomnij mu, że wygrał w czymś innym, pomaga to zrozumieć fałszywe przeświadczenie o 
ciągłych porażkach. 

4. Rozmawiajmy- rozmawiaj z dzieckiem o jego sukcesach najczęściej jak się da. Wzmacnia 
to samoocenę- pokazuje ile już potrafi robić, ale pokazuje, co jeszcze trzeba zrobić. Spróbuj 
dostrzegać małe sprawy takie jak odłożenie talerza po kolacji, posprzątanie pokoju itp. 

5. Jesteś najważniejszym przykładem- każdy z nas w swoim życiu poniósł jakąś porażkę, 
która sprawiła, wytrwałości i cierpliwości. Opowiedz o nich swojemu dziecku, nadal będziesz 
dla nich najważniejszy na świecie, a to że czasem nie idzie po naszej myśli pokazuje, że świat 
się nie zawali. Popatrz na siebie jak przechodzisz porażki w domu, w pracy - twoje dziecko 
obserwuje i uczy się bo jesteś dla niego najważniejszym przykładem. 

Co  nie pomaga dziecku w radzeniu sobie z porażkami: 

 Krytyka : „Ale brzydko namalowałeś”, 
 Porównywanie: „O, zobacz, jak on to zrobił?”, 
 Poniżanie: „No przecież to takie proste, każdy by sobie  z tym poradził”, 
 Dyskredytowanie: „To zadanie dla dorosłych, nie dla dzieci”, 
 Wyręczanie: „Daj mi, ja to szybciej i lepiej zrobię”, 
 Obrażanie: „Co z ciebie za nieudacznik!”, 
 Uporczywe nakłanianie: „No dalej, spróbuj jeszcze raz, na pewno ci się uda”, 
 Oskarżanie: „Przez ciebie tak się to skończyło”, 
 Przecenianie możliwości dziecka: „Tysiąc puzzli to dla ciebie bułka z masłem”, 
 Niewerbalne komunikaty: westchnięcia, grymasy, przewracanie oczami, załamywanie 

rąk itp. 

 
Najważniejsza jest  nasza obecność. Dajmy dziecku czas na opłakanie niepowodzenia, na 
wykrzyczenie złości i rozczarowania. I przypominajmy, że nasza miłość nie zależy od jego 
osiągnięć. 
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                                                                                                                                                                                     KĄCIK LOGOPEDYCZNY  

Drodzy rodzice! 

  Mowa dziecka rozwija się od urodzenia do ok. siódmego roku życia jednak każde dziecko 

rozwija się we własnym, swoistym tempie i niewielkie opóźnienia rozwoju mowy nie 

powinny być powodem do niepokoju.  Zanim zaczniemy się martwić, watro wiedzieć, jak 

prawidłowo powinna wyglądać wymowa dziecka w konkretnym wieku, a kiedy należałoby 

się wybrać z dzieckiem na wizytę do logopedy.  

OKRES MELODII - OD URODZENIA DO 1 ROKU ŻYCIA 

    Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku, po którym można 

rozpoznać jego potrzeby. Ale już około 12 miesiąca życia dziecko zaczyna rozumieć, co do 

niego mówimy, reaguje na swoje imię, jest w stanie zrozumieć więcej niż samo potrafi 

powiedzieć. Pojawiają się pierwsze wyrazy wypowiadane ze zrozumieniem. Prawidłowy 

rozwój mowy w okresie melodii postępuje zazwyczaj równolegle z rozwojem fizycznym: 

- fazie głużenia odpowiada umiejętność unoszenia głowy; 

- gaworzeniu - umiejętność siadania, 

- pierwszym wyrazom - pozycja pionowa, stawanie na nóżki.  

OKRES WYRAZU - OD 1 DO 2 ROKU ŻYCIA 

      Maluch rozumie o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań, niż jest w stanie samodzielnie 

wypowiedzieć. W słowniku dziecka pojawiają się samogłoski, takie jak: a, u, i, e, zazwyczaj 

oraz spółgłoski: p, b, m, t, d, n, ś, ć, czasem ź, dź. Pojawiają się też onomatopeje, np. mu, 

bum-bum,miał,itp. 

Pojawiają się wyrazy takie jak: mama, tata, baba, papu. Dziecko początkowo upraszcza 

budowę słów wymawiając pierwszą sylabę lub końcówkę wyrazu, np. daj-da, jeszcze-ecie 

itp.  

 

OKRES ZDANIA - OD 2 DO 3 ROKU ŻYCIA. 

Między 2 a 3 rokiem życia dziecko zaczyna budować zdania, początkowo proste, które są 

złożone z dwóch, trzech wyrazów, następnie przechodzi w wypowiedzi dłuższe, cztero - 

pięcio wyrazowe. Formy gramatyczne są używane często niepoprawnie ale jest to 

uznawane za normę rozwojową. Dziecko nie potrafi jeszcze wypowiadać poprawnie 

wszystkich głosek - głoski trudne, są zastępowane głoską  łatwiejszą.  

Na tym etapie mowa dziecka jest zrozumiała nie tylko dla najbliższych, ale także dla 

otoczenia. 

 

W tym okresie dziecko wypowiada prawidłowo spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l, oraz 

samogłoski ustne: a, o, u, e, y, i, a, czasem nosowe: ą, ę. Pod koniec  tego okresu pojawia się: 

s, z, c, dz, które wcześniej było zastępowane przez dziecko: ś, ź, ć, dź 
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 OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECKA - OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA. 

Dziecko 3 letnie, potrafi porozumieć się z otoczeniem, jego mowa jest już w pewnym stopniu 

ukształtowana, jednak jej rozwój odbywa się w dalszym ciągu i często pojawiają się błędy. 

Dziecko trzyletnie powinno już wymawiać wszystkie samogłoski ustne i nosowe, spółgłoski: 

p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h, t, t, d, n, l, ł, j. Pojawiają się również głoski takie jak: s, z, c, 

dz. 

 Dziecko już potrafi wypowiadać większość z tych głosek poprawnie w izolacji, a w mowie 

potocznej zastępuje je zaś głoskami łatwiejszymi. Dziecko zmiękcza głoski: s, z, c, dz, sz, ż, 

cz, dż . 

Najczęstsze błędy językowe pojawiające się u trzylatków, które mogą utrzymywać się do 

5 roku życia, to: 

- opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej (kolano-lano); 

- przestawianie głosek w wyrazie (pałka- łapka); 

- tworzenie nowych wyrazów; 

- głoska r może być wymawiana jako  j  lub  l , ewentualnie jako  ł , 

-  zamiast  f  występuje często  ch  lub odwrotnie. 

 

Dziecko 4 letnie, potrafi już mówić o przeszłości i przyszłości, zadaje mnóstwo pytań, 

ponadto: 

- utrwalają się głoski s, z, c, dz,; głoski sz, ż, cz, dż dziecko może wymieniać na s, z, c, dz - 

jest to tzw. seplenienie fizjologiczne; 

- może pojawić się nieprawidłowe różnicowanie głosek np. zamiana  s, z, c, dz, na sz, ż, cz, 

dż - np.: szamolot; 

 Dziecko 5 letnie, mowa dziecka w tym wieku powinna być zrozumiała a wypowiedzi dziecka 

wielozdaniowe. Szereg szumiący [sz, ż, cz, dż] może być zastępowany w mowie potocznej 

przez szereg ciszący [s,z,c,dz] ale daną głoskę  szeregu szumiącego powinno  prawidłowo 

powtórzyć w izolacji. Głoska r może się już pojawić albo jest dopiero na etapie 

kształtowania. Dziecko chętnie poprawia innych i samego siebie, szukając prawidłowego 

brzmienia wyrazu; 

Dziecko 6 letnie  powinno mieć opanowane mówienie i poprawnie wymawiać wszystkie 

dźwięki nawet te najtrudniejsze do opanowania czyli głoski sz, ż, cz, dż oraz r 

Konsultacja logopedyczna  może być przydatna także w przypadku, gdy dziecko: 

- rozwija się wolno i nieharmonijnie, 

- ma stwierdzone nieprawidłowe napięcie mięśniowe, 

- ma opóźniony rozwój psychoruchowy, jest nadruchliwe lub apatyczne, 

- ma lub miało kłopoty ze ssaniem, połykaniem, gryzieniem, żuciem, 

- nieprawidłowo reaguje lub wcale nie reaguje na dźwięki otoczenia, 

- jest mało aktywne głosowo, 

- oddycha przez usta, uporczywie ślini się (nie kontroluje wycieku śliny), 

- zbyt długo było karmione butelką i ssie smoczek (ponad 2 rok życia) 

 



8 
 

                                                                                                                                                                                                 COŚ  Z NICZEGO 

Zimowe zabawy 

bałwanków 

 

 

 

 

 

Przygotuj potrzebne materiały. 

1. Papierową rolkę potnij na części. 

2. Z papierowych kółek ułóż bałwanki        

i przyklej do kartki. 

3. Bałwankom dorysuj nos, oczy, ręce itp. 

4. Z waty wyklej śnieg oraz śnieżki. 

I GOTOWE! MIŁEJ ZABAWY  
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5 Sekund tylko dla dziecka 

 

 Zróbcie „ noski eskimoski. 

 Bitwa na łaskotki. 

 Powiedz „ Kocham Cię”. 

 Pośpiewajcie razem jadąc autem. 

 Zróbcie walkę na miny. 

 Ścigajcie się do drzewa. 

 Przytul mocno bez powodu. 

 Pokaż fajny cień na ścianie. 

 Naśladuj śmieszne odgłosy zwierząt. 

 Puść oczko, prześlij całuska lub pokaż serduszko ułożone z 

dłoni. 

 Przybij piątkę. 

 Powiedz , że masz fajne dziecko. 

 Popatrzcie razem przez okno. 
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ZNAJDŹ RÓŻNICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


