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WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE
UROCZYSTE NADANIE IMION
GRUPOM PRZEDSZKOLNYM
30 października 2012 roku
w naszym przedszkolu odbyła się
uroczystość
nadania
imion
poszczególnym grupom przedszkolnym. Już od rana w
„rumiankowej krainie” słychać było głosy przygotowań,
podniosłej atmosfery zbliżającej się imprezy. Uroczystość
zaszczycili swą obecnością przyjaciele przedszkola
Pan Lech Wilczek i Pani Joanna Kossak. Impreza
przebiegała w atmosferze domowej radości, spokoju. Panie i
dzieci przygotowały wspaniałe wystąpienia pełne muzyki i
koloru. Tańce, recytacje, śpiewy, a także hymn przedszkola
wzbudziły we wszystkich uczestnikach wiele pozytywnych
doznań, emocji, a nawet łez wzruszenia. Zwieńczeniem występów dzieci były testy
wiadomości na temat poszczególnych patronów grup.
Przedszkolaki odpowiadały na zadawane pytania dzieląc się
wiadomościami, rzetelnie i rzeczowo
odpowiadały
na
temat
przyrody.
Podsumowaniem części artystycznej było
wręczenie certyfikatów poszczególnym
grupom przedszkolnym. I tak odtąd grupa I
nosić będzie nazwę „Motylki” , grupa II –
„Żabki”, grupa III – „Biedronki”, grupa IV
„Sowy”, grupa V – „Pszczółki”.
Po wystąpieniach dzieci przyszła kolej na część
plenerową uroczystości. Najstarsze przedszkolaki wraz z
zaproszonymi gośćmi udali się do ogrodu przedszkolnego, młodsze dzieci oblegały
okna przedszkolnych sal. Nastąpiło uroczyste posadzenie drzewka – lipy – ulubionego
drzewa naszej patronki, które na jej cześć nazwaliśmy „Simona”.
W atmosferze wielu wzruszeń przeżyliśmy
kolejny dzień przedszkolny. Ten dzień na pewno
zapadnie w pamięć wielu z nas. Mamy nadzieję, że w
naszej przedszkolnej karierze nie raz jeszcze
będziemy mogli przebywać w tak zacnym gronie i
cieszyć się naszym „Rumiankowym Przedszkolem”.
Opracowanie: Urszula Czykwin
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GOŚCIE Z BIAŁORUSI- FINAŁ AKCJI KSIĄŻKI
DLA DZIECI Z BIAŁORUSI
5 listopada 2012 nasze przedszkole odwiedziły nauczycielki z Białorusi.
W związku z tym przeprowadzona została zbiórka książek na rzecz dzieci
z białoruskich placówek edukacyjnych. Chętni z Państwa wzięli udział w naszej akcji
za co serdecznie dziękujemy.

III EDYCJA PRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU
RECYTATORSKIEGO POD HASŁEM
„CO W TRAWIE PISZCZY”- żywioł: Powietrze
„Człowiek też jest częścią przyrody, a nie ma w niej części mniej i bardziej
ważnych. Kwiat, gwiazdę, kamień, człowieka przenika ta sama iskra Boża.
Ci ,którzy nauczą się współodczuwać z rośliną i zwierzęciem, potrafią zrozumieć
innych i będą lepsi dla siebie, to znaczy nic nie uczynią wbrew swojej naturze.”
Simona Kossak
W Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „Rumiankowym Przedszkolu” imieniem
Simony Kossak w Białymstoku, w dniu 14 listopada 2012 roku odbyła się III edycja
Przedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego pod hasłem „Co w trawie piszczy?”
żywioł: powietrze w związku z propagowaniem działalności przyrodniczej
Patrona placówki.
Imprezę przedszkolną zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego oraz patronatami instytucji
współpracujących z przedszkolem: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Filii nr 7
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Nadleśnictwa
Białowieża, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Biebrzańskiego
Parku Narodowego, Grupę Edukacyjną Konsultanci Oświaty, Wydawnictwo Nowa
Szkoła, a także Polskim Radiem Białystok - patronem medialnym.
W Przedszkolnym Przeglądzie Recytatorskim pod hasłem „Co w trawie
piszczy?” wzięło udział 35 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat z 18 białostockich
przedszkoli: Nr 1, Nr 4, Nr 8, Nr 10, Nr 21, Nr 31, Nr 45, Nr 47, Nr 48, Nr 51, Nr 53,
Nr 55, Nr 58, Nr 68, Nr 76, Nr 77, Nr 79, Nr 81.
W świat jesiennej aury uczestników przeglądu wprowadziły leśne odgłosy
ptaków, scenografia udekorowana kolorowymi liśćmi ,ilustracjami ptaków ,a także
duży portret Simony Kossak wykonany z autorskiej fotografii Pana Lecha Wilczka.
Swoją obecnością zaszczycili honorowi goście w osobach: Pani Ewa Majewska z
RDLP, Pani Małgorzata Wnuk z RDOŚ, Pani Barbara Bańka z Nadleśnictwa
Białowieża, Pani Gabriela Kułkowska z PTOP, Pani Elżbieta Koczot i Pani Elżbieta
Tomaszuk z Książnicy Podlaskiej, Pan Tomasz Filipczuk z Grupy Edukacyjnej
Konsultanci Oświaty, Pani Edyta Wołosik redaktor z Radia Białystok.
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Uczestnicy przeglądu recytatorskiego oraz zaproszeni goście poznali biografię
Simony Kossak, a także ostatnie wydarzenia przedszkolne związane z nadaniem
imienia placówce oraz propagowaniem jej działalności przyrodniczej i ekologicznej.
Nadanie certyfikatów wybranych nazw grupom przedszkolnym oraz posadzenie
w ogrodzie Lipy „Simona” z Leśniczówki Dziedzinka w obecności Pani Joanny
Kossak oraz Pana Lecha Wilczka w dniu 30 października 2012 roku, była niezwykłym
wydarzeniem dla całej społeczności przedszkola. Przegląd recytatorski
był uwieńczeniem obchodów „Jesiennych Dni Patrona- Pani profesor Simony Kossak”.
Następnie dzieci 6-letnie z grupy „Sowy” zaprosiły uczestników i honorowych gości
do wspólnego odśpiewania hymnu „Rumiankowego Przedszkola”, który ostatecznie
otworzył przedszkolny przegląd recytatorski.
Dzieci recytowały wiersze o tematyce przyrodniczej, w nawiązaniu do gawęd
Simony Kossak obejmujący tematycznie jeden z żywiołów: powietrze, a więc ptaki,
owady, zjawiska atmosferyczne występujące w różnych ekosystemach.
W doborze repertuaru dziecięcego wykorzystano bogactwo zbiorów literatury
dziecięcej, począwszy od klasyki do autorów współczesnych, a nawet debiutów
literackich rodziców dzieci biorących udział w przeglądzie recytatorskim.
Dzieci wykazały się na scenie walorami aktorskimi w zakresie deklamacji wiersza
łącząc słowo z gestem, odpowiednią modulacją głosu, a także doborem kostiumów
i rekwizytów przyrodniczych.
Możliwość zaprezentowania się na scenie przed licznie zgromadzoną
publicznością, była nie lada wyzwaniem szczególnie dla najmłodszych 3-letnich
uczestników, ale również dla dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły edukację
przedszkolną. Docenili to w szczególności zaproszeni goście Przedszkolnego
Przeglądu Recytatorskiego, wskazując na doznania różnych barw wzruszeń,
możliwości powrotu do ulubionych utworów literatury dziecięcej, a także wielu
wspaniałych doznań artystycznych w wykonaniu występujących przedszkolaków.
Dzieci wykazały się nie tylko wrażliwością i talentem artystycznym, ale również
empatią w postrzeganiu otaczającej przyrody i przełożenia wiedzy na kunszt
artystyczny- deklamację wiersza ze zrozumieniem treści literackich.
Na zakończenie Przedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego pod hasłem
„Co w trawie piszczy?” uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki- „Złote słowiki”,
dyplomy i wspaniałe nagrody w postaci książek, albumów i publikacji przyrodniczych
przekazanych przez instytucje wspierające honorowym patronatem imprezę oraz inne
niespodzianki ufundowane przez wydawnictwa edukacyjne. Państwo Karwowscyrodzice wychowanki przedszkola- ufundowali słodki poczęstunek dla zaproszonych
gości i uczestników przeglądu, za który serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich
przedstawicieli z instytucji przyrodniczych i ekologicznych,
instytucji krzewiących kulturę literacką, a także działalność
edukacyjną skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym.
Jesteśmy wdzięczni lokalnym mediom, a w szczególności Radiu
Białystok za informacje, zamieszczane reportaże promujące
placówkę, systematycznie ukazujące się na stronie internetowej
radia.
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W imieniu całej społeczności przedszkola dziękujemy za owocną współpracę,
wspieranie podejmowanych inicjatyw, propagujących działalność przyrodniczą
i ekologiczną Patrona „Rumiankowego Przedszkola” w osobie Pani profesor
Simony Kossak.
Dziękujemy serdecznie również za wspaniałą atmosferę, którą stworzyli
zaproszeni goście, nauczyciele z białostockich przedszkoli, bliskie osoby z rodzin
wspierające swoją obecnością swoje pociechy podczas występów na forum
przedszkolnym.
Do zobaczenia za rok podczas IV edycji Przedszkolnego Przeglądu
Recytatorskiego „Co w trawie piszczy?”
-„ Darz Bór!” –jak zawsze na pożegnanie mawiała Pani Simona Kossak
Organizatorzy: Urszula Czykwin, Beata Filipczuk, Ewa Wróblewska,
Opracowanie artykułu: Dyrektor Przedszkola Bogusława Czyrska

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
Grudzień był miesiącem, w którym przygotowywaliśmy się
do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Przyozdabialiśmy sale,
wykonywaliśmy ozdoby świąteczne, które sprzedaliśmy podczas
organizowanego już od wielu lat kiermaszu bożonarodzeniowego.
Dzięki ofiarności rodziców nazbieraliśmy pokaźną sumę, która przeznaczona zostanie
na zakup sprzętu terenowego do przedszkolnego ogrodu. Wszystkim serdecznie
dziękujemy za przyłączenie się do akcji.

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE, SPOTKANIA PRZEDŚWIĄTECZNE
Grudzień był miesiącem przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
To był również okres wzmożonej pracy nad przygotowywaniem przedstawień
Jasełkowych w najstarszych grupach. W młodszych grupach w tym roku odbyły
się spotkania świąteczne, na których dzieci wspólnie z rodzicami śpiewali kolędy
i wykonywali świąteczne ozdoby.

STOPEREK

– elektroniczny system rozliczania godzin
pobytu dziecka w przedszkolu z końcem grudnia ubiegłego roku
w naszym przedszkolu ruszył elektroniczny system rozliczania
godzin pobytu dziecka w przedszkolu „Stoperek”.
W trakcie spotkania organizacyjnego Pani dyrektor
Bogusława Czyrska zapoznała rodziców z zasadami
funkcjonowania systemu „Stoperek”. Każdy z wychowanków
otrzymał bezpłatnie jedną kartę elektroniczną.

Echo Przedszkola

5

AKWARIUM ZA JEDEN UŚMIECH – OGÓLNOPOLSKA AKCJA
SPOŁECZNOŚCIOWA - KONKURS AKWARYSTYCZNY
Inicjatywa firmy AQUAEL „Akwarium Za Jeden
Uśmiech” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem
dzieci i wychowawców. Na przełomie listopada i grudnia
2012 do siedziby firmy przesłano ponad 5 tys. prac
plastycznych na temat „Moje wymarzone akwarium”.
Organizatorzy akcji postanowili przyznać kompletny sprzęt
akwarystyczny o wartości ponad 50 tys. zł 37 placówkom.
Do siedziby firmy AQUAEL napłynęło niespodziewanie dużo zgłoszeń
od szkół, domów dziecka, przedszkoli i innych placówek edukacyjnowychowawczych. Łącznie nadeszło 98 zgłoszeń i ponad 5 tys. prac.
„Ogromne zainteresowanie kampanią „Akwarium Za Jeden Uśmiech” przerosło
nasze najśmielsze oczekiwania. Wybór placówek był bardzo trudny, nie tylko z uwagi
na ilość zgłoszeń, ale też wyrównany i bardzo wysoki poziom przesłanych prac.” mówi Bogumiła Jankiewicz, wiceprezes AQUAEL - Dziękujemy Nauczycielom,
Rodzicom i Stowarzyszeniom Akwarystycznym za wsparcie naszej inicjatywy.
Wierzymy, że akwaria, które powstaną dzięki kampanii „Akwarium Za Jeden
Uśmiech”, pomogą rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani,
że dzięki nim uczniowie łatwiej będą przyswajać wiedzę z biologii, fizyki i chemii.”
Gratulujemy autorom najciekawszych prac.
A oto lista nagrodzonych placówek:
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce
 Gimnazjum nr 3 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Koninie
 Zespół Szkół w Świętoniowej
 Wielofunkcyjna Placówko Opiekuńczo-Wychowawcza w Szczecinie
 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Szarych Szeregów w Starachowicach
 Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
 II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie
 Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Legnicy
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy
 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie
 Przedszkole Niepubliczne „MUMULA” w Rokietnicy
 Dom Dziecka nr 1 w Łodzi
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza WOP w Darłowie
 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
 Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Ognisko”
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu
Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach Oddział Przedszkolny „Muchomorki”
Szkoła Podstawowa ZNP w Łodzi
Przedszkole Samorządowe nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony
Kossak w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie
Zespół Szkół Specjalnych nr 12 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
PPOW w Jaworznie
Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach
Publiczne Gimnazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu nad
Wisłą
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Jastarni
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z Będkowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie
Oddziały Przedszkolne przy SP w Świekatowie
Dom Dziecka w Rybniku
Zespół Szkół w Myszyńcu
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Będkowie
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Szczecinie
Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Darłowie

Sprzęt zostanie wysłany do wymienionych placówek, na koszt firmy AQUAEL,
do 15 lutego 2013 r. Informujemy również, że już wkrótce na stronie AQUAEL pojawi
się galeria wybranych prac konkursowych.
Prezentacje wybranych zbiorników, które będą zakładane w szkołach zostaną
opublikowane w Internecie oraz prasie.
Źródło: http://aquael.pl
Pomysłodawcą i organizatorem akcji w „Rumiankowym Przedszkolu”
była Urszula Czykwin. Udział wzięły również panie: Anna Sosnowska,
Alicja Szczepańska, Ewa Wróblewska, Beata Gudalewska.

Echo Przedszkola

7

AKCJA AQUAFRESH
W na przełomie listopada i grudnia w naszym
przedszkolu przeprowadzona została ogólnopolska akcja
promująca zdrowy tryb życia, a dokładniej hołdująca
profilaktyce jamy ustnej. Wszystkim uczestnikom akcji
podarowano pamiątkowe dyplomy i naklejki.

FINAŁ AKCJI GÓRA GROSZA
W dniach 21 listopada do 2 grudnia ruszyła XII Ogólnopolska
Akcja Góra Grosza. Nasze przedszkole już od wielu lat wspiera tę
akcję poprzez włączenie się w zbiórkę pieniędzy na rzecz
wychowanków Towarzystwa Nasz Dom. Dzięki ofiarności dzieci,
rodziców, opiekunów, dziadków i babć w tegorocznej edycji
zebraliśmy 8266 monet co stanowiło kwotę 163 złotych i 7 groszy.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za
przystąpienie do akcji.

ZABAWA CHOINKOWA W RESTAURACJI MOZART
15 stycznia odbył się bal choinkowy. Impreza miała miejsce w Restauracji
„Mozart”. Tegoroczny „Bal u królowej Zimy” poprowadzili artyści
Teatru Pod Orzełkiem Mariusza Orzełka. Wszyscy świetnie bawiliśmy się. Odwiedził
nas Mikołaj i rozdał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom, na szczęście wszyscy
byli grzeczni. Po imprezie, pełni wrażeń pozowaliśmy do zdjęć. Już nie możemy
doczekać się przyszłorocznego balu…

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
W połowie stycznia w naszej placówce odbyły się spotkania
z seniorami rodów– babciami i dziadkami. Dzieci z poszczególnych
grup przedszkolnych długo przygotowywały wystąpienia teatralne,
na których zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie,
taneczne i śpiewacze. Wychowankowie przedszkola wykonali
również drobne upominki dla swoich ukochanych babć i dziadków.
Rodzice włączyli się również w przygotowanie uroczystości
serwując znakomite wypieki. Babcie i Dziadkowie to znakomici
goście, stanowiący zawsze najwspanialszą widownię.
Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta życzymy wielu radości,
zdrowia i spełnienia marzeń tych nie spełnionych, a także pociechy z wnucząt, dumy i
uśmiechu na twarzy każdego dnia.
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KĄCIK TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO
„W co się bawić z dziećmi?”
Zabawy Paluszkowe i masażyki
W trakcie codziennych zabaw rodziców z małym dzieckiem, warto znaleźć stałe
miejsce dla zabaw opartych na dotyku czyli tzw. masażyków i zabaw paluszkowych.
Tego typu zabawy powstały z myślą o dzieciach i rodzicach, aby pogłębić ich więź
uczuciową i fizyczną. Zabawy te również uczą dziecko: orientacji we własnym ciele,
pomagają poznać kierunki, poprawiają sprawność manualną, rozwijają poczucie rytmu
i rymu a także odprężają i uspokajają. Tego typu zabawy można znaleźć w pozycjach„
Zabawy paluszkowe” Krzysztofa Sąsiadka i „Przytulanki- czyli wierszyki na dziecięce
masażyki” Marty Bogdanowicz. Poniżej prezentują przykładowe propozycje zabaw
z wyżej wymienionych pozycji bibliograficznych:

Paluszek zginam, paluszek prostuję, paluszkiem oko wskazuję
Paluszek zginam, paluszek prostuję, paluszkiem coś czerwonego wskazuję. Paluszek
zginam, paluszek prostuję, paluszkiem kwadrat wskazuję itd…
(Rodzic zgina i prostuje palec następnie wskazuję wypowiedzianą rzecz lub część
ciała, dziecko naśladuję rodzica).

Gdy się rączki spotykają, to od razu się witają.
Gdy się kciuki spotkają, to od razu się witają. Gdy się palce spotykają, to od razu się
witają.
(Rodzic podaje dziecku rękę i ściska rękę dziecka, następnie rodzic dotyka kciukiem
kciuka dziecka, następnie palce rodzica dotykają palców dziecka.)
6


Ćwir- Ćwir, Ćwir- ćwir ptaszki śpiewają. Fyr-fyr, Fyr-fyr ptaszki fruwają.
(Dłońmi rodzic naśladuję otwarte i zamknięte dzióbki ptaszków – dłonie zwrócone są
do siebie, cztery złączone palce naciskają i zwalniają nacisk na kciuk, następnie dłonie
trzyma rodzic przed sobą złącza kciuki, pozostałe palce rozpościera i naśladuje odlot
ptaków)

Zimą, gdy śnieżek prószy, A mróz szczypie w uszy,
dzieci bawią się na dworze, kto ulepić bałwanka im pomoże? Ja ulepię kule dwie, to
podstawa, a to brzuch, tu potrzeba ludzi dwóch, trzecia kula zamiast głowy. Nasz
bałwanek jest gotowy.
(Rodzic ściska dłonie w pięści. Nakłada jedną pięść
na drugą. Prosi dziecko by ścisnęło jedną dłoń w
pięść i położyło na jego pięściach.)

Dwie małe rączki klaszczą a czasem się
pogłaszczą.
W kolana zastukają i dzieciom pomachają,
(Rodzic klaszcze dłońmi, następnie głaska jedną dłoń
drugą, potem stuka dłońmi w kolana, na koniec
macha dłońmi, dziecko naśladuje rodzica.) C.D. N.
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Zabawy dydaktyczne - eksperymenty
Małe dzieci bardzo lubią eksperymentować. Celem zabaw badawczych jest
nabywanie
umiejętności obserwowania, wywołanie zaciekawienia zjawiskami
przyrodniczymi i otaczającym światem. Istotne jest również nauczanie dziecka
szacunku do przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej. Wiele ciekawych
eksperymentów można znaleźć w książce Georgina Andrews i Kate Kinghton pt. „100
eksperymentów naukowych. Baw się ucz razem z nami” oraz w publikacja Di Hodges
„Gdy dzieci się nudzą. 500 zabaw dla dzieci w każdym wieku” a także w „Moja
pierwsza księga przyrody” Minne Lacey. Przykładowe zabawy badawcze:

teatr cieni,

hodowanie kryształków,

obserwowanie ruchów wiatraczka,

przygotowanie pokarmu dla ptaków np. kolby, itp.,

odbijanie struktur kory, liści, kamieni itp.,

badanie gleby, porównywanie wody ze stawu i czystej z kranu,

zabawy magnesami,

zabawy z wodą – nalewanie, przelewanie, sprawdzenie, które rzeczy toną, itp.,

szukanie przeciwieństw w przyrodzie np., miękka trawa, twardy kamień itp.,

sadzenie drzewka, kwiatów, nasion warzyw i pielęgnowanie się nimi,

obserwowanie zwierząt np. poprzez lupę lub lornetkę,

tworzenie kalendarzu pogody, obserwowanie nocnego nieba,

hodowanie dżdżownicy lub mrówek, hodowanie roślinki,

segregowanie ubrań na zimowe i letnie,

tworzenie mieszanek zapachowych i innych mieszanin itp.,

przygotowywanie posiłków: kanapek, sałatek, ciasteczek itp.,

zabawy w tropienie np. figur, śladów zwierząt itp.,

ważenie, mierzenie różnych przedmiotów i różnymi miarami np. łokciem,
stopami,

spacery i wycieczki przyrodnicze do lasu, sadu na łąkę.
Opracowanie: Terapeuta Pedagogiczny, Urszula Czykwin

„Czuła babcia”
Pani: Dzieci co to znaczy, że babcia jest czuła?
Martyna: Jak babcia upadnie to poczuje.
„ Narąbany dziadek”
Po zajęciach mażoretek dziewczynki dzielą się wrażeniami z zajęć.
Anastazja: Ale się zgrzałam . Jestem mokra jak dziadek kiedy się narąbie.
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Kącik logopedy
WIERSZYKI DO RYSOWANIA
Rysowane wierszyki to fantastyczna zabawa dorosłego z dzieckiem, to forma
ćwiczeń pobudzających procesy poznawcze, np. spostrzeganie, myślenie, uwagę,
wyobrażenia. Rysowane wierszyki opowiadają o powstawaniu kolejnych elementów
rysunku, które dorosły jednocześnie rysuje. Z czasem dziecko samo zaczyna
się włączać do zabawy i naśladować rysowanie „pod dyktando”, po czym potrafi samo
mówić wierszyk i próbuje ilustrować go rysunkiem. Dziecko w trzecim roku życia jest
dumne, gdy dorysuje jakiś element wierszyka, może również otrzymany rysunek
pokolorować. Dziecko również może wodzić palcem po śladzie i wypowiadać głośno
wierszyk co przygotowuje go do nauki pisania i ćwiczy pamięć odtwórczą. Rysowane
wierszyki, to również ciekawa forma relaksu dla dzieci nadpobudliwych, jak również
są to doskonałe ćwiczenia pobudzające dla dzieci zahamowanych. Jest to również
prosta forma ćwiczeń logopedycznych stymulujących rozwój mowy dziecka.
Proste rysunki schematyczne stwarzają bowiem możliwość kojarzenia słowa
z elementami graficznymi rysunku. Wierszyki do rysowania można m.in. znaleźć
w takich publikacjach jak „Wierszowane rysowanki” Ewy Pyczek, „Rysowane
wierszyki” Ewy Małgorzaty Skorek oraz „Rysowane wierszyki dla najmłodszej
publiki” Ewy Sujeckiej. Poniżej prezentują przykładowe wierszyki do rysowania
z publikacji „Wierszowane rysowanki”.
Jak się bawić?
Rodzic może rysować sam, bądź prowadzić rączkę dziecka trzymającą ołówek.
Daje to możliwość poznania wierszyka przez dziecko, stwarza atmosferę zabawy
i zachęca do powtarzania jego sekwencji. Inną możliwością jest pozwolenie dziecku,
by samodzielnie naśladowało rysowanie, podczas gdy rodzic wypowiada treść
wierszyka, bądź zachęcenie dziecka do dorysowania jakiegoś elementu rysunku,
wodzenia palcem po jego śladach, a nawet pokolorowania go.
Rysowane wierszyki, z uwagi na towarzyszącą ich powstawaniu przyjemną
atmosferę, zachęcają dziecko do zapamiętywania ich i wyzwalają chęć powtarzania.
Stwarzają także okazję do rozmowy na temat aktualnie rysowanych przedmiotów.
A oto kilka przykładów rysowanych wierszyków rozwijających aktywność
mowną dziecka:
„Piesek”
Z tych to sześciu kresek, będzie głowę
miał piesek. Potem kresek pół tuzina i już siedzi
nasza psina. Jeszcze uszko, oczko małe.
I zwierzątko jest tu całe!
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„Auto”
To prostokąt
I dwa kółka.
Z przodu kwad
Z tyłu rurka.
Warczy, prycha
Więc już wieci
Że to auto ma być przecież!
„Księżyc”
Mały ten rogalik
Świeci jasno nocą.
Z gwiazdkami złotymi
Krąży wokół ziemi!
„Dymek”
Leci dymek przez kominek,
A tuż za nim drugi dymek!
A za drugim trzeci dymek!
Lecą razem przez kominek!
„Kwiatek”
W środku koło, na nim płatek,
drugi płatek, trzeci płatek, czwarty płatek,
jeszcze kreska i jest kwiatek.
„Okulary”
Kółko, kółko i kreseczka,
tu laseczka, tam laseczka.
Widzi młody, widzi stary,
że nam wyszły… (kończy dziecko) okulary.
„Motyl”
Narysuję długi odwłok,
przy nim skrzydło, niby obłok.
Jeszcze jedno skrzydło dam,
Główkę, czółka i … motyla mam.
„Osa”
Przyleciała osa, do twojego nosa.
Tu ma główkę, a tu odwłok
cienki w pasie i ma żądło.
Tu dam nóżki, tutaj skrzydła dam.
Żółte oraz czarne pasy, ty pomaluj sam.
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„Kurczątko”
Kurczątko z jajeczka się urodziło,
Główkę, brzuszek wychyliło.
Na dwie nóżki wyskoczyło.
Czarne oczka otworzyło,
dziobek mały rozchyliło,
że jest głodne zakwiliło.
„Ryba”
Fala jedna, fala druga.
Głowa, płetwy, oko mruga.
Wszyscy teraz chyba wiecie,
że to ryba ma być przecież!
„Domek”
Na domek Tereski
rysuję trzy kreski.
Na nich deska położona,
linia z linią połączona.
Prostokąt i kwadraty dwa,
drzwi i okna domek ma.
„Słonko”
Duże koło,
pełno kresek, długich, krótkich,
małych, dużych.
Buzia pięknie uśmiechnięta
i słoneczko oczka mruży.
„Ołówek”
Jedna kreska z drugą kreską
Żyły sobie po sąsiedzku.
Gdy się wreszcie raz spotkały,
Ołówek narysowały.
Rysik ładnie zaostrzyły,
Falbankami ozdobiły.
„Grzebień”
Narysuję grzebień
Specjalnie dla ciebie:
Jedna długa kreska,
Obok druga kreska,
Potem dużo krótkich kresekGrzebień szczerzy się do ciebie.

„Parasol”
Narysuję starannie półkole,
Potem łuki,
Laseczkę,
Falbankę.
I już idę pod parasolem
Przez pola,
Przez las,
Przez polankę.

„Biedronka”
Kółko przetnij na połówki.
Główka, czułki,
Kropki, nóżki.
Ile kropek masz, biedronko?
Nie wiem ile. Spytaj słonko.

„Konik na biegunach”
Jeden pałąk,
Drugi pałąk,
Potem łuki dwa.
Szyja, głowa,
Grzywa, ogonKonik drogą gna.
A jeśli nie rysowane wierszyki, to co?
Pragnąc wspierać rozwój mowy dziecka, możemy wykorzystać do tego cały
wachlarz przeróżnych możliwości:
 Przede wszystkim mów do dziecka jak najwięcej! Zwracaj uwagę na poprawność
swoich wypowiedzi i zachęcaj dziecko do powtarzania różnych słów i wyrażeń.
Pamiętaj jednak, aby nie stawiać przed dzieckiem zbyt wysokich wymagań.
 Codziennie czytaj swojemu dziecku. Wykorzystaj czytane dziecku książki do nauki
nowego słownictwa – nowy wyraz wyjaśnij dziecku i przedstaw w kilku
kontekstach, aby miało pewność, w jakich sytuacjach należy go stosować.
 Ucz dziecko nowych piosenek i zabaw opartych na śpiewaniu (np. stary niedźwiedź
mocno śpi). Proponuj aktywności, które sprzyjać będą poznawaniu nowych,
ciekawych opowieści, których dziecko z przyjemnością zapragnie się nauczyć.
 Używaj pozytywnych wzmocnień. Jeśli chcesz poprawić dziecko, zamiast mówić,
że popełniło błąd, powtórz to, co powiedziało w poprawnej formie.
 Wyszukuj zabawy logopedyczna, które umożliwią rozwój aparatu mowy twojego
dziecka.
 Dbaj o wesołą atmosferę w czasie wszystkich zabaw.
Warto przeczytać:

E. M. Minczakiewicz, Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu sprawności
mówienia czytania i pisania

E. M. Skorek, Rysowane wierszyki

A. Franek, M. Riegel, Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka

„Coś w ten deseń 1” – z serii „Zabawy fundamentalne 2”
Opracowanie: logopeda, Anna Sosnowska
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Popracuj ze mną Mamo, Tato…
Dorysuj brakujące połowy rysunków i pokoloruj je.
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KARMNIK: Zaprowadź ptaszki do karmnika. Policz ile każdy ptaszek po drodze
ziarenek. W okienkach pod każdym ptaszkiem postaw tyle kresek ile ziarenek zjadł
ptaszek. Pokoloruj karmnik i ptaszki.
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Ptaszki: zimą zwierzętom brakuje pożywienia.
Pomóż głodnym ptakom dotrzeć do karmnika.
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Znajdź pięć różnic i pokoloruj obrazek..
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Pokoloruj rysunek.
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Karmnik i ptaki wytnij wzdłuż grubszych linii. Pokoloruj rysunki i przyklej je do
patyczków. Ułóż i opowiedz historyjkę, wykorzystując otrzymane sylwetki.
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OGŁOSZENIA
WYCIECZKA DO OPERY
Szanowni Państwo planowany jest wyjazd najstarszych przedszkolaków
do Opery Podlaskiej. Wyjazd odbędzie się na początku marca.
ALBUM „SPOTKANIE Z SIMONĄ” AUTORSTWA LECHA WILCZKA JUŻ
W SPRZEDAŻY!
Szanowni Państwo Wydawnictwo Trans Humana wznowiło wydanie albumu
pt: „Spotkanie z Simoną” autorstwa Lecha Wilczka.
Album zawiera ponad 600 fotografii, których główną bohaterką jest patronka
naszego przedszkola. To wydanie książki jest dla nas szczególnie ważne,
ponieważ znalazły się w nim fotografie naszych wychowanków wykonane przez panią
Urszulę Czykwin.
Albumy będą dostępne w sprzedaży w cenie promocyjnej w naszej placówce.
Informacje na temat sprzedaży będą udzielane w kancelarii naszego przedszkola.
Format: 210x300 mm, oprawa twarda,
Autor: Lech Wilczek, przyrodnik, artysta grafik, autor albumów przyrodniczych
wydawanych w kraju i za granica.
Bohaterka albumu: profesor Simona Kossak, jest prawnuczką Juliusza, wnuczką
Wojciecha i córką Jerzego Kossaków. W kręgu jej najbliższych były także Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec. Poświęcając życie dzikim
zwierzętom i Puszczy Białowieskiej zamieniła rodową Kossakówkę w Krakowie na
niewielką leśniczówkę w sercu Puszczy.
ELEKTROODPOWIEDZIALNI !!!
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej organizuje
konkurs skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (5 – 6) lat z przedszkoli
z 5 województw (warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego,
lubelskiego, podkarpackiego).
Celami konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i
społecznej dzieci, promocja postaw pro – środowiskowych i wiedzy na temat
segregacji odpadów, a także promocja ekspresji twórczej.
Konkurs trwa: od 1 stycznia do 31. 12. 2013 roku.
Bliższe informacje uzyskacie Państwo na stronie: www.elektroodpowiedzialni.pl

Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Urszuli Czykwin
Przedszkole Samorządowe Nr 77
„Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15
tel. 085-661-38-55, http://www.przedszkole77.bialystok.pl/
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