
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                       Gazetka redagowana przez nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 61 
                                                            im. Wesołej Gromadki w Opolu 

 
      Leci pliszka 
            spod kamyczka: 
                - Ja się macie dzieci! 
                          Już przybyła 
                                     wiosna miła, 
                                            już słoneczko świeci! (Maria Konopnicka ) 

  

 
                                    W tym numerze : 

- Mali podróżnicy – Wiosenne słówka 
- Alternatywne sposoby komunikacji 

- Kącik logopedyczny 
- W zdrowym ciele zdrowy duch 

    -Zrób to sam 



 

                                                                                                                                                                          MALI    PODRÓŻNICY   

Die Frühlingswörter – wiosenne słówka 
 

Na zajęciach z języka angielskiego dzieci bardzo chętnie uczą się nowych słówek . Poniżej     dla 
przypomnienia kilka z nich . Jeszcze tylko mała podpowiedź: Frühlings czytamy jak frulings.                          

Miłego powtarzania  

 

    der Frühlingsanfang – początek wiosny/ pierwszy dzień wiosny       

    der Frühlingshimmel – wiosenne niebo 

    der Frühlingswind – wiosenny wiatr 

    der Frühlingsregen – wiosenny deszcz 

    die Frühlingssonne – wiosenne słońce 

    die Frühlingssuppe – zupa wiosenna 

    die Frühlingsblume – kwiat wiosenny 

    die Frühlingsluft – podmuchy wiosny 

    das Frühlingskleid – sukienka wiosenna 

    das Frühlingswetter – wiosenna pogoda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                   Alternatywne sposoby komunikacji  

 

              

 

          

           

        



 

                                                                                                                                                                                         Zrób to sam  

                   ,,Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę lata ’’ – mówi znane przysłowie .                                                                                             
Kiedy za oknami pogoda bardziej nawiązuje do tej chłodniejszej pory roku i nie możemy pobawić      
się   z naszym dzieckiem na   dworze , warto miło i kreatywnie spędzić czas w domu .                   
Poniżej propozycje ciekawych eksperymentów   dla rodziców i ich pociech. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                          Kącik  logopedyczny 

Rozwój funkcji słuchowych w czwartym roku życia 
 

           Co warto wiedzieć? 

 Czwarty rok życia to czas, w którym większość dzieci spotyka się z nowym wyzwaniem jakim jest 
przedszkole. To w tym miejscu dziecko uczy się nowych zasad, a także narażone jest na wiele 
nowych bodźców dźwiękowych. 

 Na tym etapie najważniejszą umiejętnością przedszkolaka jest słuchanie i rozumienie tekstów 
pisanych, odczytywanych przez nauczyciela w grupie rówieśników. 

 We współczesnych przedszkolach dzieciom oferuje się szereg zajęć, także naukę języków obcych, 
dlatego należy przygotować dzieci do różnicowania dźwięków mowy innego języka. Warto pamiętać o 
tym, aby dzieci, które mają problemy w posługiwaniu się językiem ojczystym, były wyłączone z lekcji 
języka obcego. Dziecko gotowe jest na naukę języków obcych, dopiero kiedy sprawnie komunikuje się 
w języku matczynym i w pełni opanowało system fonetyczno-fonologiczny. 

 Najważniejszym osiągnięciem percepcji słuchowej przedszkolaków jest umiejętność różnicowania 
głosek opozycyjnych w wyrazach. Należy bacznie obserwować rozwój mowy dziecka, ponieważ nawet 
niewielkie wady wymowy wskazują na konieczność podjęcia działań logopedycznych. Wbrew 
powszechnie panującym przekonaniom, przedszkolaki nie nauczą się prawidłowo mówić od swoich 
rówieśników, ponieważ większość dzieci we współczesnych przedszkolach boryka się z wadami 
wymowy. 

      Ćwiczenia stymulujące funkcje słuchowe 

    1.Identyfikowanie i różnicowanie dźwięków niejęzykowych 

 Co słyszysz? (np. cięcie nożyczkami, pstrykanie długopisem). 

 Słuchanie i naśladowanie rytmu trzyelementowego (dorosły stuka młotkiem, dziecko naśladuje jego 
ruchy). 

    2. Różnicowanie prozodii mowy 

 Nauczyciel wypowiada zdanie rozkazujące, pytające lub oznajmujące, następnie zadaje pytanie 
dziecku: jak mówiłem? Dziecko wybiera schemat twarzy osoby pytającej, rozkazującej lub 
neutralnej). 

 Nauczyciel odpowiednio intonuje zdanie wysokim tonem głosu (kobiecym), niskim (męskim), lub 
piskliwym (dziecięcym). Na tym etapie także posługujemy się rysunkami schematycznymi (twarz 
kobiety, mężczyzny lub dziecka). Nauczyciel pyta następnie dziecko: kto mówił? Dziecko podaje 
odpowiedni schemat. 

    3. Różnicowanie słów z głoskami opozycyjnymi 

 Opiekun przygotowuje obrazki z głoskami opozycyjnymi, Dziecko odwraca obrazek, którego nazwę 
usłyszy. Przykładowe zestawy wyrazów: półka-bułka, pąk-bąk, kosa-koza, Marta-narta, kość-gość, 
bucki-budzik. 

     4. Czytanie książek 

 Czytanie dziecku podczas różnego rodzaju aktywności, np. spaceru, jazdy tramwajem, w poczekalni 
lub podczas pobytu w parku. 

     Więcej informacji można uzyskać na stronie  : CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ  

 



 

                                                                                                                                                          W zdrowym ciele zdrowy duch  

Drogi Rodzicu !! 

Sprawdź w jakiej jesteś formie.  

Amerykański test minimalnej sprawnośći fizycznej Krausa Webera jest propozycją indywidualnego sprawdzianu           
siły mięśniowej .   Test składa się z pięciu prostych prób sprawdzających siłę mięśni.                                                       
Spróbuj wykonać wszystkie 5 prób  Dbaj o siebie :)

 

                                                                                                                                                                Więcej na stronie  Ruszajsie.pl 



 

 

                                                                                                                                                           Kącik redakcyjny 

   Małgorzata Brodziejewska  

   Maja Hreczuch 

   Aleksandra Kasiura  

   Krystyna Klyscz  

   Marzena Seget  

 


