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Serdecznie witamy wszystkie dzieci, które wróciły do nas 
wypoczęte po wakacjach. Witamy dzieci , które po raz pierw-

szy przekraczają próg naszego przedszkola. 

Przed nami  kolejny rok wspólnej zabawy, nauki i pracy. 

Życzymy wiele radości, nowych przyjaźni, zdrówka i       
wszelkiej pomyślności a rodzicom owocnej współpracy . 

  

W tym numerze m.in.: 

Mali podróżnicy – Der Herbst 

Kącik kulinarny p. Danusi  - Papryka słodko – kwaśna i  ciasto kruche ze śliwkami  

Ważne tematy : Moje dziecko idzie do przedszkola 

Alternatywne sposoby komunikacji  

Kącik logopedyczny – Czy Twoje dziecko  prawidłowo oddycha ? 

 



                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                           MALI     PODRÓŻNICY 

 
DER  HERBST –  JESIEŃ 

 
DER REGEN- DESZCZ 

DIE BLÄTTER - LIŚCIE  

DIE SONNE - SŁOŃCE 

DIE JACKE – KURTKA 

DIE SCHUHE – BUTY 

DIE MÜTZE – CZAPKA 

DER REGENSCHIRM - PARASOL  

Piosenka : REGEN 

Regen tropf, tropf, tropf.  

            Fält auf meinem  

 Kopf,Kopf,Kopf  

Fält auf meine Beine  

Liebe Sonne scheine 

 

 

 

                                     

 

                                                    



                                                                                                                      

                                                                                                                                                KĄCIK KULINARNY P. DANUSI  

Papryka słodko – kwaśna 
    Składniki: 

1kg oczyszczonej papryki 

2 średnie cebule 

½ ( niecała) szklanki octu 

7 łyżek cukru 

5 szklanek wody 

1 łyżka soli 

Wodę , ocet cukier i sól zagotować.  Do syropu włożyć pokrojoną paprykę               
i cebulę. Gotować 15-20 min. Paprykę przełożyć do słoika, zalać syropem.              
Na syrop wlać 2 łyżeczki oliwy. Zakręcić. Nie gotować.  

Ciasto kruche ze śliwkami ( na dużą blachę) 
Składniki: 

200g margaryny  

400g mąki pszennej 

4 żółtka 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 cukier waniliowy 

80 g cukru oraz śliwki  

Łączymy wszystkie składniki i wyrabiamy ciasto. Wykładamy blachę, a do góry 
układamy wypestkowane połówki śliwek. Na śliwki dajemy kruszonkę z tego 
samego ciasta albo robimy dodatkową kruszonkę : masło, mąka i cukier ( żeby się 
złączyły). „Rwiemy” kawałki i układamy na śliwkach.                                        
Pieczemy w temp. 180 stopni C ,około 45 – 50 min                                                                             
w  zależności od grubości ciasta 

 

 

                                                           

                                                                         



                                                                                                                                                                  WAŻNE     TEMATY 

Moje dziecko  idzie  do przedszkola  

Może POMÓC        

 Krótkie pożegnanie        
 Niepoganianie dziecka  
 Szybkie opuszczenie przedszkola  
 Spokój i opanowanie  
 Dotrzymywanie obietnic: np. przyjdę po leżakowaniu 
 Uśmiech rodzica  
 Dziecko przyprowadzone na własnych nogach  
 Słowa typu :  

- miłej zabawy  
- baw się dobrze, które sugerują że w przedszkolu jest fajnie 

 

Warto  UNIKAĆ      

 Długie pożegnanie  
 Przeciągające się  rozmowy przy sali 
 Kłamstwa typu: mama idzie do sklepu i za chwilę wróci 
 Stanie w drzwiach lub pod drzwiami i obserwowanie,  

nasłuchiwanie 
 Dziecko na rękach ( trudniej będzie Wam się rozstać 
 Straszenie dziecka zabraniem zabawki 
 Zbyt późne wyjście z domu, poganianie dziecka 
 Niedotrzymywanie obietnic np.  „odbiorę Cię po obiadku” 
 Zakazane zwroty :  

- nie bój się,  
- przepraszam ale  musisz tu zostać, 
- przykro mi ale muszę iść do pracy 

www.ponadwszystko.com 

 

                                                                         

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                     



                                                                                                                          ALTERNATYWNE    SPOSOBY     KOMUNIKACJI  

    x 3 Jabłko  

 

                                                                  X 3 Grzyb     

 

   X3 Wrzesień 

 

 

                                                         Liść 



 

                                                                                                                                                KĄCIK    LOGOPEDYCZNY 

Uwaga Rodzice  !!!!!    

  Czy Twoje dziecko prawidłowo oddycha? 
                 
         Prawidłowe fizjologiczne oddychanie powinno odbywać się przez nos przy 
zamkniętych ustach. Gdy nasza pociecha oddycha przez nos, przepływające 
powietrze, dzięki znajdującym się tam rzęskom i komórkom kubkowym wytwarza-
jących śluz, jest odpowiednio oczyszczane i nawilżone. W zależności od panujących 
na zewnątrz warunków, powietrze jest odpowiednio przygotowywane do przejścia 
przez górne i dolne drogi oddechowe, by ostatecznie uwolnić tlen do naszego   

organizmu  .  

 

                    Dlaczego prawidłowe oddychanie jest tak ważne? 

          Oddychanie przez nos to nie tylko ochrona przed infekcjami górnych dróg 
oddechowych, ale również stymulacja rozwoju narządu żucia i części twarzowej 
czaski. Przy przedłużającym i utrwalającym się modelu oddychania przez usta, 
może dochodzić do poważnych zmian w układzie kostno-szkieletowym. Mówiąc 
prościej, sposób oddychania ma bezpośredni wpływ na wygląd twarzy naszego 
dziecka. Oddychanie przez usta zaburza bowiem symetrię i proporcje twarzy. Przy 
ciągle otwartych ustach znacznie zmniejsza się napięcie dolnej części twarzy, 
wyraźnie uwidacznia się opadająca warga dolna i skrócona warga górna. Pociągła, 
płaska twarz z mniej uwidocznionymi kośćmi policzkowymi oraz cofnięta żuchwą, 
może powodować wygląd “wiecznie zmęczonej ” , “gapowatej” twarzy. Ciągle 
otwarte usta to również suchość jamy ustnej i zmniejszony przepływ śliny, a co za 
tym idzie, zwiększona podatność na występowanie próchnicy u dzieci  

Z logopedycznego punktu widzenia, długotrwały nawyk oddychania przez usta 
obniża napięcie mięśniowe warg. Przy otwartych ustach język nie spoczywa 
prawidłowo na podniebieniu górnym, a bezwładnie, płasko leży na dnie jamy ustnej, 
co w konsekwencji przyczynia się do powstania wad i zaburzeń rozwoju mowy. 
 
 
 



 
  
Oddychanie przez usta wraz z niedrożnością dróg oddechowych, mogą przyczyniać 
się do poważnych zaburzeń snu a nawet bezdechów sennych. Zmniejszona ilość 
tlenu docierająca do mózgu, powodując jego niedotlenienie, może powodować 
zmiany w zachowaniu dziecka.  
Ciągłe uczucie zmęczenia, apatyczność, zaburzenia koncentracji, gorsze wyniki w 
nauce - nieadekwatne do ich zdolności, ale z drugiej strony, nadpobudliwość czy 
objawy ADHD, mogą być skutkiem nieprawidłowego oddychania. 

 

Co powinno mnie zaniepokoić?  

 
    Najlepiej jest obserwować nasze pociechy wtedy, gdy one same są tego 
nieświadome. Obserwacja dzieci podczas snu, oglądania bajek lub bardzo 
skoncentrowanych na danej czynności/zabawie, może uwidocznić między innymi 
ciągłe otwarcie ust. Niekompetencja warg (warga górna nie styka się z wargą 
dolna) jest najbardziej charakterystycznym objawem zaburzenia prawidłowego 
toru oddychania. Dodatkowo wady zgryzu (krzywe zęby), zapadnięte policzki, 
wydłużony dolny odcinek twarzy, zmęczony wyraz twarzy, podkrążone oczy powinny 
być dla nas czerwoną lampką. Dziecko może skarżyć się na suchość w jamie ustnej, 
mieć popękane i suche usta, a nawet liczne ubytki próchnicowe. Częste przeziębie-
nia, stany zapalne gardła, obniżona odporność, seplenienie, niewyraźna mowa, słaba 
koncentracja, a w szczególności chrapanie w nocy powinny być dla nas sygnałem do 
konsultacji z lekarzem pediatrą. 
  

Jak pomóc mojemu dziecku?  

 
By pomóc naszemu dziecku niezbędna może okazać się wizyta u specjalisty. Lekarz 
laryngolog będzie mógł ocenić przyczyny mechaniczne, alergolog stwierdzić lub 
wykluczyć alergię. Zaburzenia toru oddychania bardzo często  leczone są             
przez kilku specjalistów i wymagają dużego zaangażowania zarówno pacjenta jak i 
rodzica. 
  
Więcej na www.centrummetodykrakowskiej.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  KĄCIK REDAKCYJNY  

 

MAŁGORZATA BRODZIEJEWSKA 

KARINA BIENIEK - KOCIOK 

DANUTA ŚLIWA – SERAFIN 

ANNA WOJAKOWSKA 

WSZYSTKIE ILUSTRACJE POCHODZĄ Z WWW.PIXABAY.COM  


