PRZEBIEG I WYNIKI EWALUACJI ZZEWNĘTRZNEJ W PZEDSZKOLU
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU
W terminie od 02.02.2015 do 16.02.2015 w naszej placówce odbyła się
ewaluacja zewnętrzna, polegająca na dokonaniu diagnozy podejmowanych działań
określonych w wymaganiach MEN.
Ewaluatorzy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku podejmowali różnorodne
czynności, aby określić stopień rozwoju i działalności przedszkola poprzez wskazanie
poziomu ministerialnych wymagań w 3 diagnozowanych obszarach:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
2. Dzieci są aktywne
3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
W terminie od 02.02.2015r. do 06.02.2015r. ewaluatorzy dokonywali diagnozy
w/w obszarów w różnorodnych działaniach, w których uczestniczyli:
dyrektor, nauczyciele, wychowankowie, pracownicy niepedagogiczni, rodzice oraz
partnerzy ze środowiska lokalnego współpracujący z placówką.
Zostały przeprowadzone badania ankietowe z udziałem rodziców, obserwacje
zajęć edukacyjnych we wszystkich grupach oraz podejmowanych aktywności
dziecięcych
warunkujących
samodzielność
i
indywidualność
rozwoju.
Dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice oraz partnerzy
ze środowiska lokalnego uczestniczyli w prowadzonych wywiadach przez
pracowników z Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Poziomy spełniania przez placówkę poszczególnych wymagań, jest ustalany
w rozporządzeniu M EN jako:
1) poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania
przez szkołę lub placówkę;
2) poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
lub placówkę;
3) poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę
lub placówkę;
4) poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania
przez szkołę lub placówkę;
5) poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę
lub placówkę
W dniu 16.02.2015 podczas rady pedagogicznej zostały przedstawione wyniki
raportu dokonanej ewaluacji zewnętrznej w 3 obszarach. Uzyskaliśmy bardzo wysokie
wyniki określone w/w poziomach rozporządzenia MEN:
Uzyskany poziom spełniania wymagań podczas ewaluacji zewnętrznej w
placówce (od A do E)
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój poziom A
dzieci
Dzieci są aktywne

poziom A

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indy- poziom B
widualnej sytuacji
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PODZIĘKOWANIE
W związku z uzyskanymi wysokimi poziomami spełniania diagnozowanych
wymagań uzyskanych podczas ewaluacji zewnętrznej, składam serdeczne
podziękowania
Radzie
Pedagogicznej,
Pracownikom
niepedagogicznym,
Rodzicom wychowanków oraz partnerom środowiska lokalnego za zaangażowanie w
podejmowane czynności ewaluacyjne oraz wszystkie podejmowane działania na rzecz
rozwoju placówki i promowanie innowacyjnej działalności przyrodniczej
i ekologicznej związanej z naszym patronem Simoną Kossak.
Sukcesy Przedszkola są wynikiem wieloletniej i owocnej partnerskiej
współpracy na wielu płaszczyznach i niech będą motywacją w dalszym realizowaniu
priorytetowych zadań zawartych w koncepcji pracy placówki na kolejne lata.
Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów
i
zamierzeń.
Serdecznie
dziękuję
za
zaangażowanie
w
życie
„Rumiankowego Przedszkola”, życzliwość i owocną współpracę.
z wyrazami szacunku
Bogusława Czyrska
Partnerzy środowiska lokalnego uczestniczący w czynnościach ewaluacyjnych:
1. Pani Elżbieta Tomaszuk - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego Filia nr 7
w B-stoku
2. Pani Ewa Majewska - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w B-stoku
3. Pani Anna Chojnacka - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w B-stoku
4. Pani Katarzyna Janowicz-Timofiejew - autorka książek dla dzieci Wydawnictwo „Niebieska Mrówka”
5. Pan Zbigniew Szymkiewicz- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr4 PSP w B-stoku
6. Pan Krzysztof Jurczak - Biebrzański Park Narodowy
7. Pani Ewelina Sobolewska - Fundacja „Pomóż Im” w B-stoku
8. Pani Iwonna Zaborowska - metodyk wychowania przedszkolnego MODM
9. Pani Irena Hałuszczak - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr1 w B-stoku
10. Pani Ewa Zaniewska- Dyrektor SP Nr.44 im. S. Moniuszki w B-stoku
11. Pani Anna Zalewska - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr1
im.T.Kościuszki w B-stoku
12. Pani Danuta Wróblewska – Przedszkole Samorządowe Nr.53 im.M.Kownackiej
„Plastuś” w B-toku
13. Pani Elżbieta Neczyperowicz- Przedszkole Samorządowe Nr.79 w B-stoku
14. Pani Małgorzata Dobrzyńska- kustosz ludowy z Podlasia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzice uczestniczący w czynnościach ewaluacyjnych:
Pani Małgorzata Fiłonowicz
Pani Ewa Girejko
Pan Rafał Kowalko
Pan Adam Wojcieszuk
Pani Joanna Lewicka
Pani Marta Niemotko-Kurstak
Pan Bartosz Lorenc
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WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA
Akcja „Żonkil” na rzecz Fundacji „Pomóż Im”
Listopad był miesiącem zadumy w naszym
przedszkolu. Jesienna szaruga sprawiała, że myśleliśmy
nie tylko o sobie, ale również o innych osobach. Ten
miesiąc był czasem, kiedy Pani Ewelina Ostrowska
zorganizowała akcję „Żonkile”. Najstarsze grupy sadziły
cebulki żonkili z myślą o dzieciach z hospicjum Białostockiego. Odbyła się również
lekcja na temat wolontariatu. Zajęcia poprowadził pracownik Fundacji Pomóż Im.
Nasze dzieci po raz kolejny miały okazję zrobić coś dla innych. Ucząc się empatii
do osób słabszych, chorych, wykonały laurki dla dzieci z białostockiego hospicjum.

Warsztaty muzyczno –ruchowe prowadzone metoda Carla Orffa.
W naszej placówce wraz z końcem listopada miały
miejsce warsztaty muzyczno - ruchowe dla wychowanków grupy
IV i V prowadzone metodą Carla Orffa w wykonaniu Jacka
Tarczyńskiego. Pan Jacek jest wielkiej klasy metodykiem
wychowania muzycznego czego dowodem były zajęcia przy
współudziale wychowanków i rodziców z naszego przedszkola.
Zarówno jedni i drudzy byli niezwykle zauroczeni sposobem prowadzenia zajęć. Takie
spotkania ze specjalistami wysokiej klasy bardzo ubogacają jakość usług
proponowanych przez naszą placówkę, tym samym podnoszą poziom oferowanych
zajęć. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Jackowi Tarczyńskiemu, że skorzystał z
zaproszenia i odwiedził naszą placówkę. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy
mogli kontynuować naszą współpracę, a tym samym nasi wychowankowie będą
wzbogacać swoje talenty muzyczne.

Mikołajki
Jak co roku, w naszej placówce hucznie obchodzimy imieniny
Świętego Mikołaja. W tym roku również mieliśmy okazję wspaniale bawić się z okazji
tego tak lubianego przez dzieci święta. Wszyscy przyszliśmy do przedszkola przebrani
w czerwone stroje. Było wesoło, śmiesznie, a na koniec przybył też do nas Mikołaj z
prezentami.

Jasełka, Spotkania Bożonarodzeniowe
Grudzień był okresem, w którym mieliśmy niejednokrotnie okazję towarzyszyć
w warsztatach plastycznych, muzycznych, związanych z tematyką bożonarodzeniową.
W najstarszych grupach przedszkolnych odbyły się spotkania jasełkowe
przy współudziale rodziców i najbliższych osób naszych wychowanków. W placówce
miało również miejsce spotkanie opłatkowe, na które jak co roku zaproszeni
byli również emerytowani pracownicy naszego przedszkola.
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Bal karnawałowy w Restauracji Mozart
Jak co roku, żeby tradycją stało się zadość nasi wychowankowie wzięli udział
w balu karnawałowym zorganizowanym w Restauracji Mozart. Wszyscy długo czekali
na ten dzień. Wszyscy też dobrze przygotowali się na tę
specjalną okazję. Nawet panie nauczycielki zawitały na bal
w kostiumach karnawałowych. Wszyscy znakomicie
bawili się przy dźwiękach muzyki. Zabawę poprowadzili
artyści Teatru CoNieco. Już nie możemy doczekać się
następnego balu.

Udział w projekcie „Podlaska Akademia Przyrody”
Dzieci z grupy IV „Pszczółki” uczestniczą w projekcie „Podlaskiej Akademii
Przyrody”, w którym poznają takie zwierzęta jak: wilk, bóbr, żubr.
Nasi wychowankowie mieli już okazję spotkać się z e-studentami Uniwersytetu
Białostockiego i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych metodami aktywizującymi.
Dzieci wielokrotnie wzięły udział w projektowaniu i wykonywaniu prac plastycznych
związanych z tematyką projektu. Zajęcia potrwają do końca roku szkolnego.

Dzień Babci i dziadka
Koniec stycznia był okresem, w którym nasi
wychowankowie dzielnie pracowali nad organizacją imprez
dla naszych kochanych babć i dziadków. To najwspanialszy okres
w naszym przedszkolu, bo przecież widownia też nie może
być lepsza. Były kwiaty, krawaty, laurki, a wszystko to wykonane
własnoręcznie przez dzieci dla naszych kochanych babć i dziadków.
A potem już tylko występy. Wszystkie obfitowały w tańce, wiersze,
słowa podziękowań i nie zabrakło również garści uśmiechów.

Ptaki zimą – pokaz slajdów
Początek zimy, chociaż śniegu za oknem było mało nie był pozbawiony
zimowych wrażeń. Otóż Pani Jola Kłusewicz tradycyjnie dostarczyła nam wielu
wrażeń związanych z pokazem slajdów przyrodniczych. Przeźrocza wyświetlone przez
Panią Jolę były autorstwem Pana Sławomira Kłusewicza. Obrazy, które zobaczyliśmy
na długo pozostaną w naszej pamięci.

„Klepaczanki” z wizytą w przedszkolu
W naszej placówce mieliśmy okazję gościć artystów zespołu ludowego
„Klepaczanki”. Panie wraz akompaniatorem tak bardzo spodobały się naszym
wychowankom, że radości, oklasków, tańców i przytupywania nóżką końca nie było.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w koncercie, który przybliżył im muzyczną stronę
sztuki ludowej Podlasia. Mamy nadzieję, że zespół „Klepaczanki” na stałe zagości w
przedszkolnym harmonogramie spotkań z organizacjami lokalnymi.
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Skansen w przedszkolu
Koniec stycznia był okresem, w którym mieliśmy
niezwykłą okazję spotkać się z przedmiotami z przeszłości.
W naszym przedszkolu w roli eksperta wystąpiła jedna z mam
naszych wychowanek – Pani Małgorzata Dobrzyńska.
Pani Małgorzata jest opiekunką gospodarstwa agroturystycznego,
dzięki czemu zgromadziła wiele ciekawych eksponatów i ukazała
je nam. W świetlicy przedszkolnej na chwilę powstało „muzeum
wsi”, w którym oglądaliśmy sprzęt użytku domowego, zabawki, elementy kultury
ludowej z minionych epok. Wszystko to bardzo zaciekawiło naszych wychowanków.
Pani Małgorzata bardzo ciekawie, z niezwykłą pasją i znajomością tematu opowiadała
nam i przedstawiała każdą zgromadzoną przez nią rzecz. Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że mogliśmy wziąć udział w takiej lekcji.

„Ewaluacja w placówce”
W terminie od 02.02.2015 do 16.02.2015 w naszej placówce odbyła
się ewaluacja zewnętrzna, polegająca na dokonaniu diagnozy podejmowanych działań
określonych w wymaganiach MEN. Był to okres szczególny dla pracowników,
wychowanków, a także rodziców naszych wychowanków, w czasie którego odbywały
się hospitacje zajęć z udziałem ewaluatorów z Kuratorium Oświaty, badania ankietowe,
wywiady z pracownikami, rodzicami, dziećmi. W wyniku prowadzonych działań
ewaluacyjnych placówka otrzymała bardzo wysokie noty, a co za tym idzie - wysoki
poziom spełniania badanych obszarów.

Grupa I „Motylki”
Minęło już pierwsze półrocze w przedszkolu.
Wszyscy świetnie zaadoptowaliśmy się do naszej Sali,
pań i całej atmosfery przedszkolnej. Miniony semestr
był czasem pracy, zabawy, wielu uroczystości i zajęć
z udziałem naszych ukochanych rodziców, babć i dziadków.
Miniony czas wypełniony był wzmacnianiem więzi
rodzinnych, kultywowaniem tradycji i zwyczajów nie tylko świątecznych i
bożonarodzeniowych. Rozwijaliśmy umiejętności autoprezentacji w wyniku recytacji
wierszy, śpiewania piosenek, odgadywaniu zagadek. Rozwijaliśmy się w obszarze
badawczym w wyniku uczestnictwa w Innowacji „Dlaczego w trawie piszczy?”.
Bawiliśmy się w hodowlę kryształów, łączyliśmy barwy, bawiliśmy się śniegiem.
Chociaż zimowa aura niezbyt sprzyjała, to nasza sala zamieniała się w krainę
Eskimosów i łowiliśmy ryby z przerębli, ścigaliśmy foki. Braliśmy udział w licznych
konkursach plastycznych. Hucznie obchodziliśmy dzień kota, wzięliśmy udział w
spotkaniu literackim z Panią Katarzyną Janowicz – Timofiejew.
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A oto w wielkim skrócie jak spędzaliśmy czas:
 Wokół choinki - Spotkanie Bożonarodzeniowe
 Bal Karnawałowy w restauracji Mozart
 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
 Sztuka ludowa – zajęcia edukacyjne
 Występ zespołu ludowego ,,Klepaczanki”
 Ptaki zimą – zajęcia edukacyjne (pokaz slajdów)
 Wyspa pacynek – teatrzyk
Wychowawczynie grupy: Ewelina Ostrowska, Iwonna Zaborowska,
Bogusława Czyrska.

Grupa II „Żabki”
My maluchy z drugiej grupy w przedszkolu miło spędzamy czas.
Bardzo lubimy bawić się i trenować nowe umiejętności nabywane w przedszkolu.
Czerpiemy wiele radości z nowych zabaw, piosenek i wierszyków, których uczą nas
nasze Panie. Lepimy w plastelinie, malujemy farbami, wykonujemy wiele ciekawych
prac plastycznych. Bardzo lubimy występować przed publicznością i robimy to zawsze
gdy nadarzy się okazja. Jesteśmy bardzo odważni i sprytni. Coraz lepiej i sprawniej
ubieramy się i jesteśmy samodzielni w łazience.
W dużym skrócie to jak przedstawiał się miniony okres w naszej grupie:
 Warsztaty Bożonarodzeniowe
 Bal Karnawałowy w restauracji Mozart
 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
 Sztuka ludowa – zajęcia edukacyjne
 Występ zespołu ludowego ,,Klepaczanki”
 Ptaki zimą – zajęcia edukacyjne (pokaz slajdów)
 Wyspa pacynek – teatrzyk
Wychowawczynie grupy: Dorota Śliwoń, Alicja Szczepoańska.

Grupa III „Biedronki”
My dzieciaki z grupy Biedronek jesteśmy już prawie starszakami. Na co dzień
bawimy się i pracujemy aby rozwijać swoje umiejętności i talenty. Bierzemy udział w
konkursach plastycznych organizowanych na terenie naszej placówki i poza nią.
Chętnie uczestniczymy w akcji zainicjowanej wespół zespół przez rodziców i
nauczycielki – akcji czytania książeczek. Chętnie uczestniczymy w wyjściach do
instytucji kultury i sztuki. Poznajemy swoje możliwości – wady i zalety w każdej
wolnej chwili. A przy okazji świetnie się bawimy.
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A oto telegraficzny skrót naszych przedsięwzięć w minionym okresie:
 Akcja poczytaj mi mamo
 Spotkanie Jasełkowe
 Bal Karnawałowy w restauracji Mozart
 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
 Sztuka ludowa – zajęcia edukacyjne
 Występ zespołu ludowego ,,Klepaczanki”
 Ptaki zimą – zajęcia edukacyjne (pokaz slajdów)
 Świat Andersena – spektakl teatralny w Kinie Forum
 Wyspa pacynek – teatrzyk
Wychowawczynie grupy: Grażyna Korobkiewicz, Anna Sosnowska.

Grupa IV ,,Pszczółki”
My „Pszczółki” jako jedna z dwóch najstarszych grup w przedszkolu nie mamy
czasu na nudę. Codziennie świetnie bawimy się przy tym rozwijając swoje możliwości
i kształtując gotowość szkolną. Jesteśmy zwarci i gotowi na nowe wyzwania,
co sprawia, że chętnie uczestniczymy w zajęciach proponowanych nam przez nasze
panie, sami często inicjujemy nowe zabawy i działalności. Bardzo chętnie tańczymy,
śpiewamy, jesteśmy wspaniałymi aktorami co wielokrotnie można było oglądać
w czasie uroczystości, zajęć z udziałem rodziców. Uczestniczymy w projekcie
przyrodniczym, w trakcie którego bliżej poznajemy takie zwierzęta jak: Żubr, wilk,
bóbr. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi, którzy dzielą się z nami swą wiedza na
temat otaczającej nas rzeczywistości. Bierzemy udział w licznych konkursach
plastycznych organizowanych na terenie naszego przedszkola, ale także poza nim.
Rozwijamy swoje talenty, kształtujemy swoje umysły przygotowując się do podjęcia
obowiązku szkolnego.
A teraz w telegraficznym skrócie co robiliśmy w ostatnim okresie:
 Spotkanie Jasełkowe
 Udział w przedstawieniu jasełkowym w szkole podstawowej nr 44
 Bal Karnawałowy w restauracji Mozart
 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
 Sztuka ludowa – zajęcia edukacyjne
 Występ zespołu ludowego ,,Klepaczanki”
 Ptaki zimą – zajęcia edukacyjne (pokaz slajdów)
 Najpiękniejszy amorek – udział w miejskim konkursie plastycznym –
nagroda dla Wiktorii Świętochowskiej
 Udział w projekcie „Podlaska Akademia Przyrody” – zajęcia ze studentami
z Uniwersytetu w Białymstoku
 Świat Andersena – spektakl teatralny w Kinie Forum
 Wyspa pacynek – teatrzyk
 Wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr.44 w ramach Dni Otwartych
Wychowawczynie grupy: Ewa Wróblewska, Beata Filipczuk.

8

Echo Przedszkola

Grupa V „Sowy
Pierwsze półrocze w przedszkolu już minęło. Już niebawem będziemy witać
wiosnę. My przedszkolaki z najstarszej grupy przedszkolnej jesteśmy coraz bliżej
podjęcia nauki szkolnej. Byliśmy nawet z wizytą w zaprzyjaźnionej szkole nr 44
na spotkaniu, w trakcie którego zostaliśmy uroczyście oprowadzeniu po każdym
zakątku budynku. Czas wypełniają nam zabawy, tańce, piosenki. Bardzo lubimy
rysować i tworzyć prace zainspirowane własną działalnością. Chętnie uczestniczymy
w zabawach badawczych proponowanych nam przez nasze panie. Rozwijamy nasze
talenty biorąc udział w konkursach plastycznych, recytatorskich. W chwilach wolnych
bawimy się na placu zabaw, albo korzystamy z sali gimnastycznej. Bardzo lubimy
pobyt w przedszkolu wypełniony radosną atmosferą w gronie najbliższych przyjaciół.
A oto jak spędzaliśmy ostatni okres:
 Spotkanie opłatkowe dla pracowników przedszkola
 Jasełka dla rodziców
 Udział w przedstawieniu jasełkowym w szkole podstawowej nr 44
 Bal w restauracji Mozart
 Bawimy się w skansen
 Udział w występie zespołu Klepaczanki
 Udział w konkursach plastycznych: „Najpiękniejszy Amorek”,
„Świat Baśni”, „Pierwsze zwiastuny wiosny”
 Teatr – przedstawienie „Świat Andersena” w kinie Forum
 Wyspa pacynek – teatrzyk w przedszkolu
 Udział w dniach otwartych w szkole podstawowej nr 44
Wychowawczynie grupy: Jolanta Kłusewicz, Urszula Czykwin.

Domek dla ptaszków
Dziś w przedszkolu Krzyś i Tomek
zmajstrowali ptaszkom domek.
Jest podłoga, jest i daszek,
żeby mógł się zmieścić ptaszek.
Jest też miejsce na okruszki
dla wróbelka, pośmieciuszki.
Jest i gwoździk na skraweczki
dla łakomej sikoreczki.

Biegały ptaszki
Biegały, ptaszki biegały
po śniegu jak płótno białym.
Stukały dzióbkiem w okienko:
- Rzućcie nam prosa ziarenko!
Ziemia na kamień zmarznięta.
- Czy o nas nikt nie pamięta?
Wybiegły dzieci z przedszkola,
sypią ziarenka na pole.
Ptaszki ziarenka zebrały
i dalej – frrr – poleciały.
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TERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECA
JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO 6 LETNIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA.
Pisanie polega na usłyszeniu dźwięków, a później przełożeniu ich na znaki
graficzne – litery.
Czytanie polega na przekładaniu
poszczególnych znaków graficznych (liter)
na odpowiadające im dźwięki mowy a
następnie łączenie ich razem w dźwiękową
całość.
Żeby rozpocząć naukę czytania i
pisania
należy
dziecko
wcześniej
przygotować. Potrzebna jest dojrzałość
umysłowa dziecka, prawidłowy rozwój
mowy oraz sprawność fizyczna.
Dziecko musi osiągnąć dojrzałość szkolną. Na nią składa się:
Rozwój umysłowy - taki poziom intelektualny, który: umożliwia rozumienie,
ujmowanie związków przyczynowo-skutkowych np. dlaczego pada deszcz, dlaczego
chłopiec tak postąpił itp. rozumienie symboli graficznych (rozróżnianie liter i cyfr),
przechodzenie od konkretu do abstrakcji, dokonywanie analizy i syntezy słów,
koncentracja uwagi przez dłuższy czas, niezbędny zasób słów i umiejętność wyrażania
swoich myśli, przy wykonywaniu czynności manualnych ważny jest poziom
koordynacji wzrokowo ruchowej.
Dojrzałość społeczna - oczekuje się od dziecka umiejętności bezkonfliktowego
współdziałania z rówieśnikami w zabawie i nauce. Ważna jest wytrwałość w pracy
zborowej i indywidualnej oraz umiejętność podporządkowania się poleceniom
i regulaminowi szkolnemu.
Dojrzałość emocjonalna – dziecko powinno panować nad sobą w sytuacjach
trudnych opanować swoje relacje emocjonalne (nie płakać, gdy mama zostawi sama).
Dojrzałość fizyczna – dobre zdrowie i sprawność ruchowa.
Spełnienie wszystkich wymienionych warunków oraz prawidłowy rozwój
mowy jest niezbędne do rozpoczęcia nauki czytania i pisania.
Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:
Właściwą naukę czytania powinien poprzedzać okres ćwiczeń wstępnych
w klasie „0” dzieci są przygotowane do tego.
Ćwiczenie słuchu fonematycznego – polega na ćwiczeniach, w których dziecko
dokonuje rozróżnienia w brzmieniu głosek np. dźwięcznych i bezdźwięcznych k-g b-p,
twardych i miękkich s-ś, c-ć, ustnych i nosowych a-ą, e-ę, a także wyodrębnienie
głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu.
Dzieci zapoznają się z pojęciem zdania np. nauczyciel mówi zdanie:
„ALA STOI.’’, dzieci powtarzają zdanie, a potem układają inne zdania o Ali i o innych
osobach.
Następnie zapoznają się z pojęciem wyrazu. W zdaniu „Ala stoi.” są dwa
wyrazy. Powtórzcie wyraz pierwszy, wyraz drugi. Podobne ćwiczenia na
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innych zdaniach.
Podział wyrazu na głoski - za pomocą oddzielnego wybrzmiewania kolejnych
głosek np. E W A.
W analizie wzrokowej - ćwiczenia w ustaleniu następstw elementów w
przestrzeni np. na lewo, na początku, na końcu wyrazu.
Czytanie jest złożonym procesem syntezy. Od tego, czy dziecko radzi sobie
z syntezą liter zależy opanowanie umiejętności czytania. Im dziecko ma większe
trudności w tym względzie, tym wymaga więcej i częściej ćwiczeń.
Dzieci opanowują technikę czytania w klasie pierwszej, na następne lata
przypada uzyskanie wprawy w czytaniu.
Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania
Przygotowanie do nauki pisania polega na stosowaniu różnorodnych ćwiczeń
wyrabiających koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność dłoni i palców, a także
przegubu dłoni oraz ruchów ramienia i przedramienia.
Do takich ćwiczeń można wykorzystać rysunek,
malowanie, wyrywanie, klejenie, lepienie rzucanie i chwytanie
małych piłeczek, szycie prostymi ściegami itp.
Zwłaszcza
wydzieranki
przyczyniają
się
do
usprawnienia palców dziecka przygotowują je do ruchów
bardziej skomplikowanych, jakie mają miejsce przy pisaniu.
Ćwiczenia te są organizowane w okresie przedszkolnym oraz
w klasie 1 w okresie wstępnym.
Kolejnym etap stanowi odwzorowanie najpierw
prostych kształtów takich jak: kreski, łuki, kółka, walce a
następnie szlaczków z dowolnych figur geometrycznych.
Ważne jest, aby dziecko prawidłowo trzymało najpierw
ołówek, potem długopis czy pióro. Narzędzie pisania należy trzymać niezbyt silnie by
zbytnio nie naciskać na papier.
W czasie pisania niezbędne jest przestrzeganie prawidłowej postawy oraz
układu obu rąk na stoliku.
W okresie przygotowawczym należy również przyzwyczaić do prawidłowego
uchwytu kredy, którą trzymamy w nieco inny sposób (dłoń nakrywa kredę, palec
rozkazujący oparty na przedniej krawędzi kredy).
Pisanie w okresie przygotowawczym może, ale nie musi obejmować
odwzorowania, czyli przepisywanie liter lub pojedynczych wyrazów.
Właściwa nauka pisania obejmuje pisanie pojedynczych liter wyrazów i zdań.
Zaczyna się od pisania liter, z których tworzy się wyrazy, następnie zdania w kl. 1.
Terapeuta Pedagogiczny: Urszula Czykwin

Echo Przedszkola

11

Logopeda Poleca
Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne działanie narządów
mowy. Wymawianie każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego.
I określonej pracy mięśni. Dlatego narządy mowy w młodszym wieku szkolnym należy
ćwiczyć, jak pianiści ćwiczą sprawność palców. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
mają na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia
miękkiego. Do ćwiczeń, które usprawniają narządy artykulacyjne należą:
 ćwiczenia fonacyjne ( głosowe)
 ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy
 ćwiczenia oddechowe
 ćwiczenia słuchu fonematycznego
BAJKA LOGOPEDYCZNA
„Burek z podwórka”
(ćwiczenie artykulatorów i ćwiczenia ortofoniczne)
W wiejskiej zagrodzie, pies zwany Burkiem
Skrzętnie zarządza całym podwórkiem.
Niech Burkiem będzie w buzi języczek,
Wnet obowiązki jego wyliczę:
Rankiem, gdy tylko ślepia otwiera,
Już za porządki się zabiera.
Najpierw wokół swej budy posprząta:
Zamiecie (oblizywanie warg ruchem okrężnym),
Zakopie kości do kąta
(wysuwanie i chowanie do jamy ustnej języka ułożonego w łopatkę).
Następnie w budzie zrobi sprzątanie
(masowanie czubkiem języka wewnętrznej strony policzków)
I zerknie w miseczkę, co dziś na śniadanie
(kierowanie języka w kąciki warg).
Na widok ciepłej kaszy smacznie się oblizuje
(oblizywanie językiem „wąsów” i „brody”)
Zjada wszystko, co bardzo mu smakuje (głośne mlaskanie).
Teraz już Burek biegnie zliczyć kurki do kurnika
I sprawdzić, czy tej nocy nie było tam liska zbójnika
(liczenie ząbków „kurek”, poprzez dotykanie każdego zęba czubkiem języka).
Są wszystkie, lecz tuż za płotem słychać gąsek gęganie (gęganie: gę, gę, gę)
Biegnie Burek na ratunek, dając znak szczekaniem (szczekanie:au, au, au)
A tu już gąsior groźnie sycząc (syczenie: s.................),
Broni swego stada.
Niesfornych łobuziaków ucieka gromada,
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Pufając ze zmęczenia (nadymanie policzków i wypuszczanie powietrza)
Szumiącego lasu dopada (szumienie sz............).
Teraz Burka czeka nie lada zadanie,
Musi krówkę wyprowadzić na łąkę, na śniadanie.
Krowa muczy przyjaźnie (mu...........)
Już idą droga wokół lasu,
Nagle się przestraszyli
Okropnego hałasu.
Spogląda Burek za siebie, z prawej i z lewej strony
(wysuwanie języka i kierowanie go w prawo i w lewo)
Co widzi? Wóz strażacki pędzi jak szalony.
E-O, E-O, E-O, słychać już z oddali,
Co znaczy, że w pobliżu gdzieś się chyba pali.
Wtem słyszy Burek gwizd znajomy (gwizdanie)
Znajome cmokanie (cmokanie).
To jego pan go wzywa, na nowe zadanie.
Przeciska się Burek do domu, na skróty, przez dziurę w płocie
(przeciskanie języka przez zaciśnięte zęby),
Gdy nagle wzrok jego skupił się na kocie,
Który miaucząc groźnie (miauczenie),
na rybki polował,
Lecz widząc psa, na drzewo się schował.
Wdzięczne rybki Burkowi całuski ślą spod wody
(całuski),
Lecz psina nie ma już czasu, pędzi w stronę zagrody.
Koń stoi już w zaprzęgu,
parska niecierpliwie (parskanie)
Pan cmoknął na niego (cmokanie)
ruszyli leniwie.
Słychać miarowy bieg konia (kląskanie),
Burek biegnie z boku,
Nie chce być gorszy, pragnie dotrzymać mu kroku.
I tak dzień cały Burka pracą wypełniony.
Pod wieczór wraca psina do budy zmęczony,
Zjada smaczną kolację (mlaskanie), poprawia posłanie
(wypychanie językiem policzków)
I już po chwili słychać jego smaczne chrapanie
(chrapanie).
Logopeda: Anna Sosnowska
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URODZINY OBCHODZILI
Grupa I:
Natalia Perkowska
Piotr Adrian Czernik
Zofia Daciuk
Daniek Gumieniak
Szymon Hołownia
Marcel Szafara
Kornelia Tarasiewicz
Błażej Wiśniewski
Wiktoria Tylenda

Grupa V:
Oliwia Kondzior
Amelia Kolada
Izabela Dobrzyńska
Anna Frankowska
Maciej Lupa Lenczewski
Bartosz Małachowski
Adam Sienkiewicz
Kacper Sazymkiewicz
Wojciech Walicki
Amelia Zadykowicz

Grupa II:
Oliwia Bućko
Aleksandra Cimoszko
Kacper Kruk
Julia Krzewska
Maja Borowska
Kuba Falkowski
Milena Klepacka
Bartosz Lenczewski – Lupa

Grupa IV:
Maja Charyło
Wiktoria Chodak
Aleksandra Romaniuk
Emila Sochoń
Wiktoria Świętochowska
Magdalena Warwińska

Grupa III:
Tomasz Kondraciuk
Mateusz kowalko
Krzysztof Łowczyk
Jakub Peresada
Lena Pierzchało
Małgorzata Walicka
Paweł Waszczuk
Antoni Zarzecki
Blanka Zerka
Zuzanna Ziółkowska

Wszystkim jubilatom życzymy samych sukcesów,
zdrowia i dużo zapału w dążeniu do spełniania marzeń.
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Popracuj ze mną Mamo, Tato…
Którą drogą dzieci trafią do igloo? Narysuj te drogi kolorowymi kredkami.

Echo Przedszkola

15

Rysuj pośladzie.
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Pokoloruj rysunek.
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Narysuj karmnik dla ptaków, zastanów się czym można je nakarmić.
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Znajdź 5 szczegółów różniących obrazki.
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Ogłoszenia
Dni otwarte placówki
Dni otwarte naszej placówki odbędą się w dniach 18.03. – 19.03 w godzinach
1530–1700. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do przybycia do naszego
przedszkola.
Chętnie
udzielimy stosownych
informacji
i
rozwiejemy
niepotrzebne obawy.
Rekrutacja do przedszkoli.
Szanowni Państwo, informacje dotyczące zasad rekrutacji do placówek
samorządowych Miasta Białegostoku wraz z terminami postepowania rekrutacyjnego
są dostępne w Zakładce „Pliki do pobrania” na naszej stronie internetowej:
http://www.przedszkole77.bialystok.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z podanymi
informacjami.

Humor z przedszkola
„Grunt to być asertywnym”
Kilka dziewczynek z grupy maluszków zaczęło
niegrzecznie zachowywać się, w związku z tym pani
zwróciła im uwagę.
Pani: Dziewczynki, jesteście niegrzeczne i dlatego pozbawię was naklejek, które
dostałyście w nagrodę za dobre zachowanie. Jeśli poprawicie swoje zachowanie
dostaniecie z powrotem naklejki.
Dziewczynki posiedziały przy stoliczku, i po dłuższym zastanowieniu podeszły
do Pani oznajmiając:
Dziewczynki: Możesz sobie zabrać te naklejki. My i tak mamy ładniejsze.

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:
papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp.
Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Urszuli Czykwin
Przedszkole Samorządowe Nr 77
15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15

tel. 085-661-38-55
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