Zofia Przastek

WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE
„Akcja Elektroodpowiedzialni”
W lutym w naszym przedszkolu odbyła się akcja
promująca
zachowania
proekologiczne.
Nasi wychowankowie wzięli udział w warsztatach
na temat
składowania
odpadów
elektrycznych.
Dzieci w trakcie warsztatów miały okazję wykazać się własną wiedzą proekologiczną
zdobytą w ramach edukacji przedszkolnej.
W ramach akcji „Elektroodpowiedzialni” w naszym przedszkolu zbierane były
elektrośmieci. Największy elektrośmieć przyniosła Anastazja Czykwin z grupy V
i ona zdobyła nagrodę główną w postaci gry edukacyjnej.
Pozostali uczestnicy zabawy otrzymali nagrody pocieszenia w
postaci drobnych upominków.
Dodatkowym etapem zabaw z elektrośmieciami była
możliwość przystąpienia do konkursu plastycznego.
Niektórzy wychowankowie wykonali swoje prace w domach
pod okiem rodziców, inni przygotowali prace na konkurs w
salach przedszkolnych. Prace zostały wysłane, czekamy na
wyniki konkursu. Trzymamy kciuki za naszych artystów.

„Spotkanie z ornitologiem”
W marcu do naszego przedszkola przyjechał Pan Krzysztof
Jurczak ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Ornitolog przygotował
dzieciom wspaniały pokaz slajdów, w trakcie którego wszystkie
dzieci miały okazję obejrzeć różnorodne gatunki ptaków, ale również
wysłuchać ich odgłosy, jak również obejrzeć budkę lęgową
z pisklętami sikorki w formie filmu przyrodniczego. Dzieci miały
okazję pooglądać specjalistyczny sprzęt, służący do podglądania
ptaków, pozaglądać przez lornetkę. Na pamiątkę spotkania Pan Krzyś podarował nam
plakaty z ptakami.

„Spotkanie z Operą”
11 marca najstarsze przedszkolaki udały się do Opery na
audycję muzyczną. Wszyscy świetnie się bawili i brali aktywny udział
w spektaklu przygotowanym przez artystów. Mamy nadzieję, że w
nowym sezonie artystycznym będziemy mieli wiele okazji aby
podziwiać gmach naszej Podlaskiej Opery i wspaniałych artystów.
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„Szpital Pluszaka - Uczymy się udzielania pierwszej pomocy”
W marcu mieliśmy okazję spotkać się z ratownikiem medycznym. Pan ratownik
zapoznał nas z zasadami udzielania pierwszej pomocy, udzielił instruktarzu obsługi
przedmiotów medycznych wykorzystywanych do ratowania życia ludzi. Nauczył nas
jak można łatwo zapamiętać numery alarmowe do pogotowia
ratunkowego, straży pożarnej i policji. Pan ratownik pokazał nam
również fantoma – lalkę, którą mogliśmy dotknąć i uratować. Panu
ratownikowi towarzyszył ogromny pluszowy miś, na którym uczyliśmy
się zakładać kamizelkę ratunkową. Bardzo podobały nam się takie
zajęcia. Myślimy, że w przyszłości nieraz jeszcze będziemy mogli
spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy.

„Powitanie wiosny”
W ramach powitania wiosny w tym roku szkolnym mieliśmy okazję obejrzeć
przeźrocza przyrodnicze autorstwa Sławomira Kłusewicza przygotowane przez Panią
Jolę Kłusewicz. Dzieciom bardzo podobały się zaprezentowane obrazy, co też wyraziły
w swoich późniejszych pracach plastycznych.
Dodatkową atrakcją w pierwszym dniu wiosny było spalenie marzanny
przygotowanej przez najstarsze grupy przedszkolaków.
Mamy nadzieję, że już niebawem wiosna nareszcie do nas dotrze i pozostanie
na dłużej…

„Spotkanie w Książnicy Podlaskiej”
Nasze najstarsze przedszkolaki podjęły trud poznawania
biblioteki od podszewki. Już kilka razy miały okazję bywać w
bibliotece, aby poznać tajniki książek, a także uczestniczyć w lekcjach
bibliotecznych. Ostatnia wizyta w bibliotece odbyła się wraz z
nadejściem wiosny 21 marca.

„Nowe Akwarium w naszym przedszkolu”
Nareszcie dotarł do nas sprzęt akwarystyczny ufundowany przez Firmę Aquael
w ramach nagrody w konkursie „Akwarium za jeden uśmiech”. Po wstępnych
ustaleniach podjęliśmy współpracę z Podlaskim Forum Akwarystycznym, spotkaliśmy
się z ekspertami od akwarystyki i podwykonawcami naszego planu założenia
akwarium w przedszkolu. Ruszyły już pierwsze prace nad założeniem zbiornika.
Czynny udział w pracach biorą między innymi: Pan Adam Fiłonowicz, Pan Andrzej
Czykwin, Pan Mirosław Czyrski. Już niebawem będziemy mogli oglądać nasze nowe
dzieło w pełnej okazałości.
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„Podlaska Marka Roku 2012”
28 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło
się drugie posiedzenie Grupy Ekspertów konkursu Podlaska Marka Roku 2012.
Podczas obrad potwierdzone zostały wyniki głosowania Kapituły Konkursu oraz
Plebiscytu o Nagrodę Podlaskich Konsumentów.
W tej edycji konkursu brał udział Pan Lech Wilczek prezentując swoją książkę
„Spotkanie z Simoną”. Zachęcaliśmy zatem Państwa do głosowania na przyjaciela
naszego przedszkola.
Ogłoszenie wyników nastąpi 25 kwietnia br. podczas uroczystej Gali Finałowej,
transmitowanej na żywo na antenie TVP Białystok. Trzymamy kciuki
za Pana Leszka…

„Badaliśmy losy naszych absolwentów”
Na przełomie marca i kwietnia, jak co roku od wielu już lat,
przeprowadzone zostały badania dotyczące losów absolwentów
naszego przedszkola. Badania prowadzone były pod kątem
przygotowania dzieci do spełniania obowiązku szkolnego. W
wyniku otrzymanych informacji uzyskaliśmy wyniki świadczące o
tym, ze nasi absolwenci chętnie wracają wspomnieniami do lat
przedszkolnych, ich rodzice, a także obecni nauczyciele zgodnie oświadczają, że dzieci
są bardzo dobrze przygotowane do edukacji szkolnej i dobrze radzą sobie w
różnorodnych sferach rozwoju.

„Dni otwarte – 13, 14, 15 marca”
W dniach 13- 15 marca w naszym przedszkolu odbyły się spotkania
z kandydatami na przyszłych przedszkolaków. Nasi mali koledzy mieli okazję
uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na terenie placówki, obejrzeć
sale przedszkolne i zgromadzone w nich zabawki i pomoce dydaktyczne. Rodzice
i opiekunowie swoich pociech mogli uzyskać informacje na temat rekrutacji
i organizacji dnia w przedszkolu.

„Rekrutacja do białostockich placówek rozpoczęta…”
Rozpoczęła się rekrutacja do białostockich placówek edukacyjnych
i opiekuńczo – wychowawczych, która potrwa do 15 kwietnia. Trzymamy kciuki
za wszystkich tych, którzy mają nadzieję dostać się do naszej placówki.
Z niecierpliwością czekamy na nowe przedszkolaki, które zasilą nasze grono
przyjaciół. Powodzenia!
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Kącik logopedy
ZABAWY LOGOPEDYCZNE
Ćwiczenia usprawniające mowę możemy prowadzić już z 2-3 letnim dzieckiem
ale w formie zabawy. Ćwiczenia logopedyczne zaczynamy od najprostszych stopniowo
zwiększając ich trudność. Zbiór ćwiczeń logopedycznych można znaleźć w książce
Ewy Małgorzaty Skorek „100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych” oraz w „Śmieszne
minki dla chłopczyka i dziewczynki” Iwony Michalak-Widera.
Ćwiczenia oddechowe są bardzo istotne, gdyż czynność mowy jest przecież
nieodłącznie związana z oddychaniem. Podstawowym celem tych ćwiczeń jest
nauczenie różnicowania fazy wdechowej i wydechowej, jak również przedłużania fazy
wydechowej. Interesującymi zabawami wspomagającymi wytworzenie się właściwego
toru oddechowego są zabawy ze słomką, które możemy znaleźć w publikacji „Plamki,
Kropki i kropelki” Izabeli Jackowskiej i Iwony Rutkowskiej-Błachowiak. Do książki
dołączone są kropelki, kropki i plami, które za pomocą słomki (trzeba nabrać tak
powietrza, aby na czubku słomki „przykleiła się” i utrzymała na chwile papierowa
plamka, kropelka lub kropka), przenosimy na rysunek, który trzeba udekorować
zgodnie z poleceniem.
Przykładem innych zabaw oddechowych może być:
− dmuchanie i chuchanie: na skrawki papieru, piórko, wiatraczek, zdmuchiwanie
płomieni świec, wydmuchiwanie baniek mydlanych, nadmuchiwanie balonika itp.,
− ziewanie i śmiech oraz energicznie wypowiadanie
szeptem stuk-puk, tika-tak, itp.,
− powolne i długie wydmuchiwanie powietrza przez usta
np. naśladowanie węża sss.
Prawidłowe wymawiania wszystkich głosek zależne jest od sprawnego działania
narządów mowy. Dlatego tak ważne są zabawy, których celem jest podniesienie
sprawności ruchomych narządów mowy. Do ćwiczeń narządów mowy zaliczamy:
ćwiczenia żuchwy, języka, warg oraz podniebienia miękkiego. Początkowo
przeprowadza się ćwiczenia pojedynczych narządów, a dopiero, gdy dzieci opanują
te umiejętności, można przejść do ćwiczeń koordynujących ruchy dwóch narządów.
Przykładowe zabawy usprawniające narządy mowy to:
− szerokie otwieranie i zamykanie ust, ziewanie, cmokanie, dmuchanie, nadymanie
policzków, parskanie wargami, mlaskanie,
− naśladowanie żucia, poruszanie żuchwą w różnych kierunkach,
− unoszenie języka w kierunku nosa, liczenie zębów, oblizywanie warg, mlaskanie,
− chuchanie, chrząkanie, dmuchanie, naśladowanie kaszlu, płukanie gardła,
− posyłanie całusków,
− naśladowanie różnych zwierząt: robienie dzióbka ptaszka, rybki, zmęczonego
pieska, jadącego konia, itp.,
− oblizywanie talerza, lizanie lizaka,
− chwytanie z talerza ustami chrupków, paluszków itp.,
− dotykanie czubkiem języka do kącika ust lub podnoszenie języka do nosa,
− zlizywanie z podniebienia kawałka chrupka lub opłatka.
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Zabawy słuchowe przyczyniają się do rozwijania wrażliwości dziecka na rodzaj
dźwięku, tempo, ton, rytm i melodie wymowy. Do zabaw słuchowych możemy
zaliczyć:
− wsłuchiwanie się w ciszę,
− rozróżnianie dźwięków z otoczenia np. brzęk szkła, dzwonek telefonu,
− naśladowanie usłyszanych dźwięków np. szumu wiatru szszsz,
− rozpoznawanie głosów najbliższej rodziny,
− rozróżnianie dźwięków wydanych przez pojazdy,
− zabawa w odgadywanie dźwięków wydanych przez znajome przedmioty np. brzęk
kluczy, kapanie wody z kranu itp.,
− rozpoznawanie rzeczy w zamkniętym pudełku,
− poszukiwanie źródła dźwięku np.,. ukrytego minutnika,
− prezentowanie dźwięków wydobywanych przez różne przedmioty,
− rozpoznawanie tempa piosenki i ilustrowanie go ruchem,
− zabawa w naśladowanie rytmu.
Ćwiczenia artykulacyjne to ćwiczenia przede wszystkim w wypowiadaniu
pojedynczych głosek i ćwiczenia w wypowiadaniu tekstów (w trzecim roku życia są to
przede wszystkim krótkie wierszyki). Ćwiczenia artykulacyjne muszą mieć zawsze
charakter ciekawej zabawy, której cel pokryje się z celami dydaktycznymi, a dziecko
będzie miało w niej swój czynny udział. Należy jednak pamiętać o tym, że nawyk
prawidłowej wymowy nie wykształcimy w głoskach błędnie wymawianych, np. gdy
dziecko nie wymawia głoski r, nie należy przeprowadzać z nim ćwiczeń z tą głoską,
gdyż błędnie wymawiana nie przyczyni się do prawidłowej relacji między słuchem
(słyszy r) a narządem mowy (wymawia l lub j). W trzecim roku życia dziecko
wypowiada już 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 były zastępowane przez ś, ź, ć, dź. Wymienione głoski nie zawsze
są pełnowartościowe, ze względu na małą sprawność narządów artykulacyjnych.
U dzieci w tym okresie życia stosujemy ćwiczenia artykulacyjne wyłącznie jako
ćwiczenia osłuchowe. Przykładowe ćwiczenia:
− naśladowanie np. syku węża ssssss, szumu wiatru szszszsz
− recytowanie krótkich wierszyków
− zabawa w echo i powtarzanie sylab np. ko, ka, ki, aga, ogo itp.
Opracowanie: logopeda, Anna Sosnowska
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KĄCIK TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO
Zabawy dydaktyczne - ZAGADKI
Zagadki są zadaniami, które pobudzają dzieci do bardzo żywej działalności
umysłowej. Dziecko, aby rozwiązać zagadkę musi sobie przypomnieć, analizować,
porównywać,
klasyfikować,
uogólniać,
przeprowadzać
pewien
wywód.
Rozwiązywanie zagadek sprzyja rozwojowi wyobraźni, pamięci, uwagi,
spostrzegawczości. Zagadka wzbogaca słownictwo dzieci, utrwala wiadomości o
przyrodzie, społeczeństwie, technice, rozwija pomysłowość, kształci umiejętność
uzasadniania. Do tego typu zabaw należą:
Zagadki słowne
Zagadki słowne – doskonałym zbiorem tego typu zagadek jest książka
Zbigniewa Dmitroca pt. „Zagadki wesołej gromadki”.
Przykładem zagadek słownych mogą być również zabawy typu:
„O czym myślę?” – rodzic wypowiada kilka prostych zadań na które trzeba
odpowiedzieć np.: „ Myślę o czymś brzęczącym, czego potrzebujemy, by otworzyć
drzwi”,
„Czy mówię prawdę?” – rodzic opowiada dziecku historie, w którymś
momencie wprowadza nie prawdziwe zdanie np. „ Kasia poszła kupić mleko do
kwiaciarni”, dziecko musi odgadnąć, które zdanie było fałszywe,
„Czy pamiętasz?” – rodzic opowiada prostą historyjkę składającą się z około
trzech zdań, następnie zadaje dziecku pytania dotyczące tej historyjki np.
„Czy pamiętasz gdzie była Basia?”
„Quizy rodzinne?” – zadawanie pytań typu „Które zwierzęta pływają?”,
„W którym miejscu przechodzimy na drugą stronę jezdni?” itp.
Zagadki graficzne
Zagadki graficzne – na polskim rynku wiele wydawnictw opublikowało masę
książeczek edukacyjnych, które zawierają wiele ćwiczeń i zagadek graficznych
np. labirynty, znajdowanie różnic, wykrywanie co nie pasuje na obrazku, opowiadanie
co widać na obrazku, odszukiwanie małych elementów na dużym obrazku, łączenie
w pary obrazków, kolorowanie, nalepianie naklejek w
odpowiednie miejsca,
klasyfikowanie ze względu na kolory lub kształty, przyporządkowania, rysowanie
pionowych i poziomych linii, łączenie kropek, dorysowywanie elementów i wiele
innych. Na uwagę zasługuje pozycja „Akademia przedszkolaka” gdzie na 128 stronach
prezentowane są wszystkie wyżej wymienione rodzaje ćwiczeń. Rodzic również może
sam przygotować dla dziecka tego typu zagadki, wystarczą tylko kredki i kartka
papieru.
Zagadki dźwiękowe
Zagadki dźwiękowe – są to wszelakie zabawy w odróżnianie dźwięków.
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Zagadki multimedialne
Zagadki multimedialne – wydawnictwa multimedialne, wydają coraz to więcej
programów komputerowych i filmów edukacyjnych dla dzieci. Filmy i programy,
zawierają wiele zadań i ćwiczeń edukacyjnych, które zawierają ruchomy obraz, dźwięk
przez co stają się bardzo atrakcyjną sposobem na zabawę. Również w programach
telewizjach, przeznaczonych dla dzieci coraz częściej pojawiają się interaktywne
nagrania, które wymagają aktywności od dzieci. Ciekawe propozycje można również
zobaczyć an stronach internetowych, na których coraz częściej zamieszczane są
specjalne gry i zabawy dla najmłodszych. Bliżej multimediami zajmę się w rozdziale
poświęconym narzędziom przydatnym w wspomaganiu wszechstronnego rozwoju
dzieci w trzecim roku życia.
„W co się bawić z dziećmi?” cz. 2
Zabawy ruchowe
Zapewniając dziecku prawidłowy rozwój należy organizować systematycznie
zabawy ruchowe i ćwiczenia podstawowe takie jak: chód, bieg, wspinanie, rzucanie
oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające mięsnie grzbietu, brzucha, obręczy
barkowej i nóg. W zabawach ruchowych pozostawia się dziecku wiele swobody,
co wyzwala jego inicjatywę, pomysłowość i samodzielność, pobudza wyobraźnię.
W toku zabawy dziecko doznaje uczucia zadowolenia ze spełnienia konkretnego
zadania, odczuwa rosnącą potrzebę działania, przezwycięża swoje obawy czy
niepokoje. Za pomocą tego typu zabaw dzieci rozwijają spostrzegawczość, orientację
w przestrzeni, umiejętność oceny odległości. Wzrasta liczba nie tylko konkretnych
umiejętności ruchowych ale także doskonali się sposób ich wykonywania. Ruch
w rozwoju małego dziecka jest początkiem wszelkich funkcji poznawczych
dotyczących przestrzeni, w której się ono porusza czy pozostaje, a więc rozpoznawania
kierunków oraz prawej i lewej strony w odniesieniu do położenia swego ciała.
Pojmowanie kierunków i umiejętności zastosowania ich w praktyce jest niezbędnym
warunkiem w przygotowywaniu dzieci do czytania i pisania. Zabawa ruchowa musi
być łatwa (zbyt trudna, może spowodować frustracje dziecka), niezbyt męcząca
a przede wszystkim dostarczyć dziecku rozrywki. Trzeba mieć na uwadze, że dzieci w
trzecim roku życia są mało precyzyjne wykonują poszczególne ruchy, są pobudliwe,
mało wytrwałe, mało wytrzymałe i zmienne w nastrojach.
Zabawy orientacyjno porządkowe są podbudową innych zabaw. Główne cele
tego typu zabaw ruchowych to wyrobienie orientacji przestrzennej, ćwiczenie
spostrzegawczości i ćwiczenie reagowania na bodźce słuchowe i wzrokowe.
Przykładem zabaw mogą być:
− czerwone światło – rodzic wraz z dzieckiem udają, że są samochodami i jeżdżą
na hasło „czerwone światło” stają, ruszają się ponownie na hasło „zielone światło”,
− krasnoludki, olbrzymy – rodzić wystukuje na bębenku rytm, gdy zwiększa tempo
dziecko schyla się i chodzi
szybko, gdy rodzić je zmniejsza, dziecko
wyprostowuje ręce i chodzi wolno na palcach,
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stój prościutko – rodzic biega z dzieckiem, na hasło „stój prościutko” zatrzymują
się bez ruchu w pozycji wyprostowanej,
co to jest? – rodzić pokazuje jakąś cześć ciała, jednocześnie podaje nawę części
ciała ale innej niż pokazał, zadaniem dziecka jest pokazanie tej części, którą rodzić
nazwał, np. rodzić mówi „broda” i pokazuje kolano, dziecka ma pokazać brodę.

Zabawy na czworakach wpływają na kształtowanie się krzywizn kręgosłupa,
głownie odcinka lędźwiowego oraz na poprawę postawy. Dziecko chodząc
na czworakach i raczkując wykonuje ruchy krzyżowe, które kształtują koordynacje
wzrokowo-ruchową. Przykładowe zabawy na czworakach to:
− naśladowanie zwierzątek – dzieci naśladują czworonożne zwierzątka np. kota, psa,
− kotki bawią się piłeczkami – dzieci naśladują koty, rękami popychają piłkę
− przejście przez tunel i naśladowanie zwierzątek – rodzić robi tunel na przykład
− z taboretów kuchennych, dziecko przechodzi raczkując przez tunel.
Zabawy z elementami równowagi kształtują ruchy statyczne i doskonalą zmysł
równowagi. Do tego typu zabaw należą m.in.:
− „na drugą stronę brzegu” – rodzic kładzie na ziemi płaski przedmiot – np. deska
kuchenna i udaje, że jest to kładka, prosi dziecko by przeszło na drugą stronę rzeki,
− „skok przez płot”- rodzic rozstawia linkę i prosi dziecko o jej przekraczanie (linki
ustawiam dla dzieci w wieku 2-2,5 na wysokości 28cm-28cm powyżej 2,5 lat
na wysokości 28cm do 35cm),
− „przerwa przez kładkę” – chodzenie po wąskiej powierzchni np. desce,
− slalom – rodzić ustawia salom np. z maskotek i wraz z dzieckiem pokonuje go,
− „kelner” – rodzic wraz z dzieckiem przenoszą przedmioty po wyznaczonej drodze,
− „bocian” – dziecko udaje bociana (stoi na jednej nodze) i próbuje złapać rodzica.
Zabawy bieżne wszechstronnie rozwija organizm, zręczność i wytrzymałość,
rozładowanie energii. Do tego typu zabaw należą m.in.:
− „szukanie przedmiotów” – rodzic prosi by zanim zadzwonił minutnik, dziecko
przyniósł np. dwie skarpetki, czerwony przedmiot, kwadratowy przedmiot itp.,
− naśladowanie zwierząt np. pszczół, ptaków – rodzic wraz z dzieckiem naśladują np.
pszczoły, bzyczą, biegają i machają rękami, raz na jakiś czas wracają do ula
− chwytanie uciekających przedmiotów- rodzic zawiązuje na sznurku atrakcyjny
przedmiot, po czym biegnie ze sznurkiem i prosi dziecko by złapało ten przedmiot,
− „zbieranie przedmiotów do bazy” – rodzić rozsypuje
po pokoju np. kasztany, zadaniem dziecka jest jak
najszybsze zebranie ich np. do pudełka.
− „samochody” – z dużego kartonu, rodzic wraz z
dzieckiem robi samochód, następnie dziecko wchodzi
do środka kartonu i udaję, że jeździ po ulicy, rodzic
może udawać , że jest policjantem lub przechodniem,
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Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, chwytu, celowanie i toczenia służą
dziecku do wyrobienie celności, zręczności, doskonalenia koordynacji oka-ręka, oraz
rozwijaniu mięśni obręczy barkowej i tułowia. Przykładem tego typu ćwiczeń są:
− celowanie do obręczy, kosza pudełka itp. – dla dzieci od 2- 2,5 lat odległość od celu
powinna wynosić 70cm -100cm a dla dzieci powyżej 2,5 lat 90cm-130cm,
− rzucanie w górę piłeczek, podawanie piłki raz górą, raz dołem,
− łapanie piłki i innych przedmiotów np. poduszki,
− celowanie w przedmioty, np. gra w kręgle,
− „toczenie kamieni” – dziecko toczy piłkę w stronę rodzica.
Zabaw z elementami wspinania się pomagają dziecku oswoić się z wysokością,
uczą go zaradności, odwagi silnej woli, zręczności i równowagi. Do tego typu zabaw
należą:
− „pada deszcz”- dziecko biega na hasło „pada deszcz” wspina się na krzesło,
− wspinam się na drzewo” – dziecko próbuje wspiąć się na stojącego rodzica.
Zabawy skoczne pobudzają do intensywnego działania prace serca i płuc
wzmacniają stawy kończyn dolnych. Do tego typu zabawa należą:
− „żabki, piłeczki i pchełki” – dzieci skaczą naśladując, że są np. piłeczkami,
− „skoki przez przeszkody” – rodzic rozstawia na podłodze przeszkody np. poduszki,
maskotki, piłeczki i wraz z dzieckiem przeskakuje przedmioty,
− „łapanie chmurek” – rodzic rozwiesza, na różnych poziomach atrakcyjne
przedmioty i prosi dziecko o złapanie ich.
Doskonałym ćwiczeniem wykorzystującym wszystkie powyższe rodzaje zabaw
ruchowych jest tor przeszkód. Wędrowanie po takim torze sprzyja kształtowaniu się
orientacji przestrzennej i uczy dziecko rozumienia poleceń.
Zabawy na świeżym powietrzu do doskonały sposób na hartowanie i dotlenienie
organizmu dziecka. Przykładowe zabawy:
− Zabawy w piaskownicy lub w baseniku, na otwartych placach zabaw,
− „Ogrodowy labirynt” – rodzic na podwórku tworzy z mebli ogrodowych, dużych
kartonowych pudeł, tunele, które musi pokonać dziecko,
− Zabawy z piłką – chwytanie, rzucanie, kopanie itp.,
− „Malujemy dom” – rodzic nalewa dziecku do wiaderka wodę i daje czysty pędzel,
dziecko maluje wodą np. samochód, płot itd.
Opracowanie: Terapeuta Pedagogiczny,
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Urszula Czykwin

Popracuj ze mną Mamo, Tato…
Dokończ rysunek i pokoloruj wedle uznania.
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Powrót ptaków. Wiosną wracają do nas ptaki. Przejdź przez plątaninę,
a dowiesz się do kogo należy każde gniazdo.
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Obejrzyj rysunki opowiedz historię.
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Pokoloruj rysunek.
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Wśród liści ukryło się10 ptaszków. Czy potrafisz je odnaleźć?
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Humor z przedszkola
„Obowiązki członków rodziny”
Jaś i Adaś rozmawiają o tym kto zwykle odbiera ich z
przedszkola.
Jaś: Moja mama to jest zawsze chora i dlatego z
przedszkola odbiera mnie tata.
Adam: A u mnie wszyscy są chorzy, czy nie są to
mają dyżury kto ma mnie odebrać, i już.
„Ach te przedszkolne miłości”
Dzieci rozmawiają ze sobą o związkach partnerskich.
Nastka: Wiesz Bruno, musiałam już wyrzucić tego tulipana, którego przyniosłeś mi na
dzień kobiet, bo mu płatki opadły.
Bruno: Nic się nie martw przyniosę Ci następnego.
Chwilę potem do rozmowy włącza się Małgosia, a tymczasem Nastka próbuje
przesunąć szafkę.
Małgośka: Widzisz Bruno, ale ty masz silną kobietę.
Bruno: Noo.

OGŁOSZENIA
„Nakrętki dla Mikołajka”
Szanowni Państwo, nie prowadzimy już akcji zbierania nakrętek w naszym
przedszkolu. Jeżeli posiadacie Państwo zapasy plastikowych nakrętek można je
zanieść do punktów zbiórki zlokalizowanych na przykład w przychodniach lekarzy
rodzinnych i szkołach.
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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