
 

 

SZACH MAT 

NASZE MIEJSCE NA ZIEMI 
Pomigaj  razem z nami  
Przedszkole BEZ  ZABAWEK 
 



                    Podczas zajęć dziewczynka pyta nauczycielkę widząc 

wychodzącego z sali kolegę: 

                                         - A dokąd   idzie chłopczyk ? 

                                       - Ma zajęcia z psychologiem - odpowiada  Pani 

                              - Oooo nie wiedziałam , że w naszym przedszkolu pracuje                         

                              psychopatka !! - odpowiada dziewczynka 

 

                                                                                                                                                                                          MALI  PODRÓŻNICY          

     

JĘZYK  MNIEJSZOŚCI  NARODOWEJ – J. NIEMIECKI 

Guten Tag – Dzień dobry 

Auf wiedersehen – do widzenia 

Ich heiβe ... - nazywam się ...  

der Frȕhling – wiosna 

der Sommer – lato 

der Herbst – jesień      

der Winter – zima                                  

der Valentinstag – Walentynki 

die Liebie – miłość 

Ich liebe Dich – Kocham Cię      

 

Powitanka „Guten Tag“ 

Guten Tag, guten Tag / Dzień dobry, dzień dobry/ 

sagen alle Kinder. /mówią wszystkie dzieci/ 

Groβe Kinder, kleine Kinder, /duże dzieci, małe dzieci/ 

dicke Kinder, dȕne Kinder. /grube dzieci, chude dzieci/ 

Guten Tag, guten Tag, /dzień dobry, dzień dobry/ 

sagen alle Kinder! /mówią wszystkie dzieci/                  
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                                                                                                                                                                                WAŻNE  TEMATY 

„Gdy komputer staje się całym światem” 

 Komputer co cudowny wynalazek, który otwiera nam 

możliwości na cały świat, jednak to  cudo może  wciągać ,  a 

nawet wręcz uzależniać. W klasyfikacji chorób ( ICD-10) 

znajduje się termin- zespół uzależnienia od internetu, 

patologiczny lub kompulsywne użytkowanie. Chociaż problem 

dotyka głównie osoby dorosłe należy zwrócić uwagę na dzieci    i 

młodzież. Dlaczego? Dzieci narażone są na uzależnienie od 

internetu czy gier komputerowych , ponieważ  ich zdolność 

kontrolowania własnych zachowań nie jest jeszcze wykształcona. Jeśli dołożymy do tego , że ich 

osobowość , system wartości są w momencie najintensywniejszego rozwoju – mogą się pojawić 

negatywne skutki nadużywania tego medium.  

Jak nadmierne korzystanie z ekranów wpływa na dziecko? 

 Fizjologia – dzieci nie są stworzone do siedzenia, wynikiem tego jest otyłość czy skrzywienia 

kręgosłupa, słabe napięcie mięśniowe, sprawność fizyczna itp.   

 Wzrok – mogą  pojawić się  choroby oczu. 

  Układ nerwowy-  bywa przeciążony poprzez problemy ze snem, nadmiernym pobudzeniem, 

trudność ze skupieniem uwagi, rozdrażnienie, złość i agresja.  

 Rozwój mowy- zwłaszcza u młodszych dzieci mogą pojawić się opóźnienia lub zaburzenia.  

 Rozwój społecznym- dziecko woli kontakty wirtualne niż te rzeczywiste.  

 

Dlaczego niektórzy się uzależniają? 

Duży wpływ mają cechy osobowościowe- dzieci nieśmiałe, wrażliwe, z niską samooceną, 

łatwiej wpadają w ekranowe uzależnienie. Może się  również  pojawiać się w przypadku 

niepowodzeń, ciężkich sytuacji itp..  

Kiedy  powinna się zapalić czerwona lampka: 

 gdy  spędza większość wolnego czasu przed ekranem- nie ma innych zainteresowań lub 

zostawia je dla tego rodzaju aktywności 

 zaniedbuje swoje  obowiązki  

 zapomina o jedzeniu posiłków,  

  kontakty z rówieśnikami stają się mniej ważne te w życiu prawdziwym od tych                        

z cyberprzestrzeni  

  zaczyna kłamać, że nie korzystało z komputera  

 z powodu korzystania z komputerów pojawiają się kłótnie i konflikty  

 pojawia się rozdrażnienie czy agresja jeśli nie mają możliwości korzystania lub gdy słyszą, że 

zostanie im to ograniczone  

Gdzie szukać pomocy? 

Jeśli coś zaczyna Cię niepokoić związku z używaniem komputera zgłoś się do psychologa 

przedszkolnego, szkolnego, refundowanego z NFZ . Można też skorzystać z infolinii 

ogólnopolskiej  

801 889 880 w godzinach 17-22.  
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                                                                                                                                                   W  ZDROWYM  CIELE  ZDROWY  DUCH 

 



Jak wyznaczać dziecku granice?                

       Relacje rodzic – dziecko powinny być oparte na 
wzajemnym szacunku. Jak więc wyznaczać granice, aby 
nie naruszyć w dziecku poczucia własnej wartości? 
Dzieci potrzebują zasad by czuć się bezpieczne i właściwie 
się rozwijać i dlatego:  

1. Zapomnij o władzy absolutnej. Nie mów do dziecka z wyrazem żalu, nie 
rób mu wyrzutów. Stawiając granice nie krytykuj.  

2. Zanim zaczniesz zabraniać, zadaj sobie pytanie: 
- Dlaczego nie chcę pozwolić na to dziecku? 
- Czy to co, mówię jest zgodne z tym w co wierzę? 
- Czy  ten zakaz jest wyrazem moich przekonań, czy może wynikiem 
doświadczeń z dzieciństwa np. tak zawsze powtarzała mi moja mama,     
a teraz nieświadomie kopiuję jej zachowanie. 
- Czy moje polecenia, zakazy są dla dziecka zrozumiałe? 
- Czy jest to dobre dla moich relacji z dzieckiem? 

3. Postaw się w roli dziecka. Zastanów się, jak byś się czuła, gdyś była 
dzieckiem i słyszała takie słowa od swoich rodziców? Czy nie sprawiłby ci 
bólu, przykrości? 

4. Ustal stałe zasady. Jeśli chcesz, by dziecko przestrzegało granic pamiętaj, 
by obowiązujące reguły były "stałe", a nie zmieniane w zależności od 
nastroju i emocji. 

5. Osobisty charakter wypowiedzi. Unikaj stwierdzeń: "nie wolno ci się tym 
bawić". Dziecko chętniej posłucha tego, co mówisz, jeśli wypowiadane 
zdanie ma charakter osobisty, czyli "chce, żebyś przestał się już tym 
bawić". Nieustanne zakazy wyrażone w formie "nie wolno" sprawią, że 
twoje dziecko poczuje się głupie, niezdolne, nieodpowiedzialne. Jeśli zaś 
wypowiesz je w formie "chcę", czyli z szacunkiem dla dziecka  z pewnością 
będzie chętniej współpracowało. Taki sposób wyznaczania granic nauczy 
dziecko, że nie zawsze może dostać to, czego chce, nie naruszając 
jednocześnie jego potrzeb. Wyznaczone w ten sposób granice nawet przy 
wywołaniu u dziecka chwilowego rozczarowania,  nauczą je że każdy 
człowiek ma swoje potrzeby i należy je szanować. 

6. Sama przestrzegaj zasad. Należy pamiętać, że to ty jesteś dla dziecka 
wzorem do naśladowania.  

Materiał pochodzi ze strony: www. mamotoja.pl 
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                                                                                                                                                                                    KĄCIK  LOGOPEDYCZNY 

 Trudne wierszyki  łamiące języki. 

Łobuz , hultaj ,nicpoń wielki

Brzdąc Andrzejek brat Anielki 

Ma trzy lata ,duże oczy ,jasną skórę ,mały nosek 

Krótkie rączki 

Włoski jak fasolki strączki 

Lecz niegrzeczny jest nieboże  

Starsza siostra – aniołeczek – już wytrzymać z nim nie może 

Mamo!!! - krzyczy Anieleczka - Andrzej zniszczył mi rzeżuchę  

Porozrzucał ją po kuchni , teraz po nim sprzątać muszę !!! 

Mama na to - Cóżeś zrobił swej Anielce??! 

Czy ci nie wstyd ?Zaraz cię za uszy chyba powiesimy na klamerce!!! 

Cztery światy z tym Andrzejem….. 

Kiedyś  pomalował schody na dwór 

Całe ,caluteńkie farbą 

Tą niebieską ,którą tato trzymał w szopie za łopatą 

Mama idzie…. i przeciera oczy swoje ze zdumienia 

Na policzkach dwa rumieńce wyskoczyły z zaskoczenia 

Będzie draka , awantura  nie na żarty 

Czy ten psikus był naprawdę tego warty? 

Andrzej na paluszkach cicho  przemknąć chce przed wzrokiem mamy 

Już mu przykro , że mamusi popsuł humor  dziś wspaniały 

Oj pamiętać będzie dobrze , żeby głupstw takich nie robić 

Bo w smuteczek można szybko buzię mamy  przyozdobić 

                                                                                                                                          Autor : Małgorzata Brodziejewska 
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                                                                                                                                                                                                  COŚ Z NICZEGO 
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                                                                                                                                                                                          KĄCIK DIETETYCZNY 

 

    Świąd i wysypka po zjedzeniu jajka, drapanie w gardle i łzawienie po 
lodach z orzechami... 
Tak może się objawiać alergia pokarmowa, dlatego chcemy choć 
trochę przybliżyć Państwu zagadnienie alergenów pokarmowych 
jako , że stanowią one ważny element w spożywanych posiłkach.    
 

Alergia to nieprawidłowa reakcja systemu odpornościowego na 
określony czynnik – w przypadku alergii pokarmowej alergenem 
jest składnik diety. 
Organizm uznaje go mylnie za zagrożenie i stara się z nim walczyć. 
Alergia pokarmowa jest często mylona z nietolerancją pokarmową. Różnica polega m.in. na tym, 

 że nietolerancja jest trwała, a z alergii, np. na krowie mleko, można z czasem wyrosnąć. 
 

Alergeny pokarmowe dotyczą wyłącznie żywności, jaką spożywamy na co dzień, sporadycznie lub 

okazjonalnie. Około 2% dorosłych i 8% dzieci cierpi na alergię występującą po spożyciu pokarmów. 

Najczęstsze objawy to świąd, pokrzywka, mrowienie języka i warg, obrzęk gardła, nudności, 

wymioty, biegunka, zaburzenia oddychania   
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 

października 2011 r. wyróżnia się 14 substancji alergennych, które objęte są obowiązkiem znakowania 

i należą do nich: 
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      Skłonność do alergii bywa dziedziczna. Gdy mama lub tata są na coś uczuleni, dziecko też 

najprawdopodobniej będzie. Można jednak zmniejszyć ryzyko wystąpienia 

alergii pokarmowej poprzez zwracanie uwagi nie tylko na produkty 

spożywcze występujące w przygotowanych posiłkach ale również czytanie 

etykiet umieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.   

Winogronowe jeże czyli owocowe koreczki dla dzieci                            

Sympatyczny, smakowity i bardzo lubiany przez dzieci 

zwierzak, w którego wykonaniu z pewnością chętnie  pomogą 

małe rączki. 

Winogronowy jeż to smaczna, zdrowa i kolorowa przekąska. To 

także świetny pomysł na urozmaicenie przyjęcia dla najmłodszych. 

Składniki: 

2 gruszki 

1 kiść dużych zielonych winogron 

opakowanie wykałaczek 

4 kulki ziela angielskiego – na oczy 

2 rodzynki lub borówki- na noski 

* Gruszki myjemy i za pomocą nożyka do jarzyn obieramy do połowy ale tylko tą część gdzie 

jest ogonek. Ogonka nie urywamy, jedynie w razie potrzeby skracamy. 

* Winogrono myjemy, osuszamy i nabijamy na wykałaczki. Tak wykonane koreczki wbijamy 

w gruszkę w miejscu gdzie pozostała skórka. Z kulek ziela angielskiego robimy oczy a na 

pozostawione ogonki gruszek nabijamy rodzynki lub borówki tworząc nosy jeżykom.  
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POKOLORUJ !!! 
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