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SZANOWNI RODZICE! KOCHANE DZIECI! 

Ten numer gazetki przedszkolnej „Nowinki Bolka i Lolka” w większości                             

będzie poświęcony letniemu wypoczynkowi. Dokładniej skupimy się na bardzo się na bardzo 

ważnej kwestii, a mianowicie na bezpieczeństwie podczas    pobytu  w miejscu naszego 

wypoczynku.        

 

 

Pokoloruj – 

użyj kolorów 

tęczy 

 

 

 

 

 

 

Z okazji zbliżających się wakacji 

Wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzymy wesołego wypoczynku                       

samych słonecznych dni, przygód jak z bajki                                                 

oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola. 

Dzieciom odchodzącym do szkoły  życzymy samych sukcesów                                    

na kolejnym „szczeblu” edukacji.    

                                                            Zespół Redakcyjny  

 

Ps. Nasz gazetkowy Chochlik często psoci w naszej gazecie, ale mamy nadzieję, 

że teraz jest zajęty przygotowaniem do wakacji.  
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ZDANIEM SPECJALISTÓW... 
 

Wypoczywając w czasie wakacji w górach, nad morzem, czy u rodziny na wsi 

należy pamiętać, aby zachowywać się w sposób rozważny i bezpieczny. 

Poniżej przedstawiamy szereg porad przygotowanych przez specjalistów, które 

pomogą nam cieszyć się letnim wypoczynkiem. Pozwolą także jeżeli nie uniknąć 

to zminimalizować skutki nieostrożnej zabawy. 

 

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ 

* 

ZANIM WEJDZIESZ DO WODY 

 
 Kąp się zawsze pod okiem osób dorosłych    najlepiej na strzeżonych 

plażach;  

 Przed wejściem do wody sprawdź,           

czy można się kąpać (biała flaga- 

można się kąpać, czerwona – zakaz 

kąpieli); 

 Jeśli jesteś rozgrzany nie wskakuj 

raptownie do wody. Najlepiej najpierw 

trochę się zamocz; 

 Jeśli niedawno jadłeś odczekaj 

trochę; 
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* 

W WODZIE 
 

 Zanurzaj się stopniowo;  

 Nawet, jeśli dobrze pływasz nie wypływaj poza czerwone boje;  

 Jeśli nie umiesz pływać –nie przekraczaj linii 

wyznaczonych przez żółte boje. Kąp się tylko              

w miejscach, w których masz grunt pod nogami;  

 Nie kąp się zbyt długo. Jeśli czujesz zmęczenie, 

lub jest ci zimno – wracaj na brzeg; 

 Nie kąp się nigdy w pobliżu ostróg. Nie chodź też po nich. Ostrogi są śliskie – 

łatwo można z nich spaść, są też obrośnięte przez małże – można się 

pokaleczyć.  

 Nie skacz do nieznanej wody. Zawsze wcześniej sprawdzaj głębokość i dno 

zbiornika. 

 Korzystaj ze sprzętu wodnego (łódek, kajaków, 

żaglówek) zawsze w kapoku. 

 Nie przeceniaj swoich umiejętności, nie daj się 

podpuszczać kolegom – możesz stracić siły                  

i trudno będzie wrócić do brzegu. 

 Jeśli korzystasz ze sprzętu pływającego (kajak, łódka, jacht) załóż kapok                   

i nie zdejmuj go podczas rejsu 
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* 

PO WYJŚCIU Z WODY 

 

 Korzystaj ze sprzętu wodnego (łódek, kajaków, żaglówek) zawsze w kapoku. 

   Nie skacz do nieznanej wody. Zawsze wcześniej sprawdzaj głębokość  wody  

i dno zbiornika                                 

 Nie przeceniaj swoich umiejętności, nie daj się podpuszczać kolegom – 

możesz stracić siły i trudno będzie wrócić do brzegu. 

 Wytrzyj się ręcznikiem, odpocznij i zagrzej zanim znowu wejdziesz do wody. 

 Opalaj się z umiarem, używaj kremów z filtrem UV. Noś coś na głowie                     

i okulary przeciwsłoneczne  

UWAGA NA ZNAKI !!! 

 

 - biała flaga – można się kąpać 

 - czerwona flaga – kąpiel wzbroniona 

   

Kąpiel wzbroniona 
Skoki do wody 

zabronione 
Wiry 

  
 

Skoki do wody 

zabronione 
Niebezpieczna głębokość 

Oznaczenie miejsca 

niebezpiecznego 
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BEZPIECZNY WYPOCZYNEK W GÓRACH 

* 
                      Jak mawiają najstarsi górale - z górami śpasów ni ma (z górami 

żartów nie ma). Warunki atmosferyczne potrafią zmienić się w ciągu godziny         

i to jest najważniejsze przykazanie każdego zdobywcy górskich szlaków. 

Wyruszając na wyprawę podczas pięknej, słonecznej pogody, nie wiecie,            

czy nie będziecie wracać wśród szalejącej burzy albo we mgle. Dlatego 

wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o trasie 

wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak wyruszycie w trasę 

przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowania wycieczki. Trzeba 

bowiem poznać przebieg wybranego szlaku, sieć schronisk turystycznych                     

w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda się też informacja o lokalizacji 

szałasów, schronów, koleb i leśniczówek - stanowią schronienie w przypadku 

nagłej zmiany pogody. 

Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. W plecaku przede 

wszystkim powinien znaleźć się telefon komórkowy z naładowaną do pełna 

baterią i zapisanymi numerami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

- 601 100 300 oraz numerem alarmowym 985. 

Ponadto - pomimo, że to lato - zabieramy czapkę i rękawiczki, szalik, zapasowe 

skarpety (najlepiej wełniane - choć "szczypią" w nogi, to jednak nie ma lepszego 

sposobu na uniknięcie pęcherzy na stopach), koszulę i płaszcz przeciwdeszczowy. 

Nie zapominamy o podręcznej apteczce, latarce i zapałkach. 

Przed wyruszeniem na szlak, w książce adresowej swojego telefonu warto 

jeszcze zapisać kontakty nazwane ICE (Skrót ICE jest ogólnoświatowym 

symbolem ratującym życie), z numerami telefonów osób, które należy 

powiadomić w razie wypadku. 

                          Zanim jednak wyruszycie, czas na drugie przykazanie zdobywcy 

szczytów - na wędrówkę w góry wychodź wczesnym rankiem.                        

Pogoda,  jeśli ma się zepsuć, najpewniej zrobi to wczesnym popołudniem. 

Wychodząc, nie zapomnij o nakryciu głowy. W górach łatwo o udar cieplny nawet 

w pochmurne dni. A jak mawiają wspomniani już górale "coby siły storcyło nada 

się i krapka moskola (żeby sił starczyło przyda się i kawałek owsianego placka)". 

Kilka kanapek i cukierków oraz butelka z napojem w plecaku to doskonały 

pomysł! 
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              I już na szlaku. Wędrujecie ochoczo, pogoda wymarzona, aż tu nagle: 

Burza - ubieramy się cieplej, zakładamy płaszcz przeciwdeszczowy                                

i kontynuujemy wędrówkę wśród huku grzmotów. Jeśli burza jest gwałtowna, 

siadamy na plecakach, okrywamy się przed deszczem i czekamy - górskie burze 

nie trwają długo. Ważne - w czasie burzy unikamy rosnących samotnie drzew                  

i przewodów wysokiego napięcia, schodzimy ze szczytów i grani, oddalamy się    

od zbiorników wodnych, podnóża skalnych ścian i wejść do jaskiń -                                  

w tych miejscach pioruny uderzają najczęściej. 

Mgła – na trasie pokonywanej pierwszy raz, jeśli to tylko możliwe, zawracamy           

do punktu wyjścia. Gdyby ktoś się odłączył od grupy, rada dla ratowników -             

we mgle głos często jest słyszany z zupełnie innej strony, niż dochodzi                        

w rzeczywistości. Na wypadek, gdyby mgła utrzymywała się długo i groziła wam 

noc na szlaku, w plecaku macie komórkę z numerami GOPR. 

Wiatr - wyziębia ciało i utrudnia oddychanie. Właśnie teraz przyda się szalik               

z plecaka do zasłonięcia ust i reszta ubrań, by się nie wychłodzić. 

Chłód – odpowiedni ubiór to kluczowy problem każdego górskiego turysty. 

Zasada jest prosta - gdy jest zbyt ciepło, można coś z siebie zdjąć i schować                

do plecaka. Na wypadek chłodu trzeba mieć co z plecaka wyjąć! Dlatego idąc             

w góry nie zapominamy o zabraniu ciepłych ubrań. 

                        Kolejne ważne przykazanie górskiego piechura: Koniecznie należy 

zwrócić uwagę, aby dopasować rodzaj szlaku turystycznego do własnych 

możliwości. Trasa powinna zostać tak dobrana, by była zgodna z kondycją, 

stanem zdrowia, wiekiem czy warunkami atmosferycznymi. 

Każdą trasę należy planować w oparciu o dostępne przewodniki i/lub mapy 

turystyczne, szczególnie, gdy jest to rejon przez turystę nieznany. 

Podstawowe oznaczenie szlaku turystycznego to najczęściej prostokątny znak             

o wymiarach 90 x 150 mm, który składa się z trzech poziomych pasków.                   

Dwa zewnętrzne paski są koloru białego, natomiast pasek środkowy jest                

w kolorze szlaku. W zależności od barwy możemy mówić o szlaku (pokoloruj): 

 

czerwonym        niebieskim         zielonym              żółtym                    czarnym  

Kolorem czerwonym oznaczone są szlaki główne. Prowadzą one najczęściej           

przez rejony najbardziej widowiskowe pod względem krajobrazowym                      

oraz przyrodniczym. 

Kolor niebieski są to trasy dalekobieżne, czyli te o sporych odległościach. 

Kolorem zielonym oraz żółtym znakowane są krótkie trasy, łączone najczęściej           

z innym szlakiem. 
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Kolor czarny wyznacza krótki szlak dojściowy do miejsca, w którym 

poprowadzenie szlaku dalekobieżnego byłoby zwyczajnie nieciekawe                     

czy też niekorzystne. 

 

 

WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje.pl  
 
112 - Europejski Numer Alarmowy  

- w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna – 998 i Policja - 997 

Telefony ratunkowe nad wodą:  

WOPR - 601 100 100  

w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444 GOPR - 985 / 601 100 300  

Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 Bieszczadzka - 13 46 32 204 Jurajska - 34 31 52 

000 Karkonoska - 75 75 24 734 Krynicka - 18 47 77 444  

Podhalańska - 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414 
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* 

NA PODWÓRZU, POD BLOKIEM, NA PLACU ZABAW 

 

Także na przydomowym podwórku często dochodzi do wypadków z udziałem 

 naszych dzieci. Pamiętajmy o kilku zasadach: 

• Nie pozwól bawić się dziecku w pobliżu ulicy! 

• Dziecko nie może przez ulicę bez osoby dorosłej! 

• Uczulaj swoje dziecko, by nigdy nie oddalało się z nieznajomą osobą! 

• Przypominaj, by nie mówiło osobie nieznajomej, gdzie mieszka! 

• Pilnuj, by dziecko nie bawiło się w pobliżu placu budowy! 

• Dziecko nie może oddalać się z placu zabaw bez opiekuna! 
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* 

NA WSI 

 

 

 Każda pracująca maszyna stanowi 

potencjalne 

zagrożenie. 

 Każdy kontakt ze zwierzętami gospodarczymi 

wiąże się z ryzykiem. 

 Każda praca z chemicznymi środkami ochrony 

roślin niesie niebezpieczeństwo zatrucia. 

 Nawet podczas obserwacji pracy rodziców lub przebywaniu w otoczeniu 

maszyn i zwierząt gospodarczych należy zachować szczególną ostrożność. 

 Traktor można prowadzić tylko wtedy jeśli 

posiadamy prawo jazdy, czyli po ukończeniu 

18 roku życia 
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* 

W LESIE 

 

 

• Nie pozwól dziecku iść do lasu bez 

osoby dorosłej! 

• Nie wyrzucajcie śmieci w lesie! 

• Nie zostawiajcie jedzenia dla 

zwierząt! 

• Należy założyć spodnie i 

bluzkę z długim 

rękawem oraz czapkę, 

aby uniknąć ukąszenia 

kleszcza! Sprawdzaj całe 

ciało dziecka po każdym 

spacerze! 

• Pamiętaj, by założyć 

dziecku dobre buty! 

Źródło: www.bezpiecznewakacje.pl 

oraz 

www.kwp.radom.pl 

 

Przygotowała dla Państwa p. Marzena Mitulska 

 

 

 

http://www.bezpiecznewakacje.pl/
http://www.kwp.radom.pl/
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Z KRONIKI PRZEDSZKOLNEJ 

  

Październik 2013r. -  uczestniczyliśmy w kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd. 

Zatrzymaj się i żyj”, zorganizowany przez PKP. Starsze dzieci obejrzały film 

edukacyjny, zwiedziły dworzec kolejowy, a młodsze spotkały się z pracownikami 

kolei, którzy opowiedzieli o swojej pracy i dbaniu o bezpieczeństwo wszystkich 

korzystających z ich usług. 

29- 10- 2013r. -  pojechaliśmy do „Nadleśnictwa Konin”, gdzie zapoznaliśmy się                      

z pracą leśnika. Obejrzeliśmy film, przybliżający tematykę szanowania lasu 

(zwierząt i roślin) i zwiedziliśmy salkę edukacyjną. 

14- 11- 2013r. - obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.                               

Gościliśmy p. B. Stepanow (edukator diabetologiczny), która przybliżyła dzieciom 

problemy tej choroby. 

19- 11- 2013r. - uczestniczyliśmy w „Konkursie legend” zorganizowanym                           

dla grup starszych: IV, V, VI, podczas którego dzieci wykazały się znajomością 

legend z różnych rejonów Polski. 

25- 11- 2013r. - starszaki wybrały się na wycieczkę do restauracji „Wityng”                         

w Mikorzynie, w czasie której zapoznały się z właściwym zachowaniem przy stole, 

kulturalnym spożywaniu posiłku w miejscu publicznym. 

03- 12- 2013r. - obchodziliśmy w przedszkolu „Dzień Górnika”  z udziałem 

zaproszonego gościa - górnika , który zapoznał dzieci z pracą i wyglądem górników. 

Omówił sposób wydobywania węgla w naszym regionie. 

10- 12- 2013r. -  dzieci z grup najstarszych na własne oczy mogły zobaczyć o czym 

mówił górnik, uczestnicząc w  wycieczce na odkrywkę węgla brunatnego. 

12- 12- 2014r. - spotkaliśmy się ze strażnikiem miejskim                                                          

p. Dariuszem Rachubińskim pt.: „Moje pierwsze kroki ze strażą miejską”,                      

który opowiedział czym zajmuje się strażnik miejski. 

17- 12- 2014r. -  wszystkie dzieci w swoich salach połamały się opłatkiem i zasiadły 

do wigilijnego obiadu przy wtórze kolęd i pastorałek. 

17, 18- 12- 2013r. -  wszystkie dzieci zaprosiły rodziców, aby wspólnie radować się 

nadchodzącymi świętami, przygotowując programy artystyczne, w których 

pokazały swoje umiejętności. 
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19- 12- 2013r. - „Pszczółki” i „Motylki” wybrały się do „Krainy bombek”                              

w Gnieźnie, gdzie poznały etapy powstawania kolorowych ozdób i podziwiały                    

ich urok. 

20- 12- 2013r. - kolędowaliśmy przy pianinie wspólnie z Zastępcą Prezydenta 

Miasta Konina Sławomirem Lorkiem, przedstawicielami Rodziców                                            

i wszystkimi pracownikami przedszkola. 

14- 01- 2014r. -  gościliśmy studentów pedagogiki PWSZ w Koninie, którzy 

wystawili dla dzieci bajki „Śpiąca królewna” i „Królewna Śnieżka’. 

16- 01- 2014r. - Igor Walkowiak, Gabrysia Siuda i Lena Niedźwiecka wzięły udział                        

w IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Przedszkole nr 8                          

w Koninie. 

28- 01- 2014r. - Lenka Niedźwiecka reprezentowała nasze przedszkole                                

w XX Konińskim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej śpiewając pięknie                         

„Podajmy sobie ręce”. 

29, 30- 01- 2014r. -  wszyscy szampańsko bawiliśmy się na balu karnawałowym. 

31- 01- 2014r. - złożyliśmy wizytę pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej                       

w Koninie, prezentując Babciom i Dziadkom wiersze i piosenki z okazji ich święta. 

03 do 16- 02- 2014r. - w czasie ferii zimowych braliśmy udział w zajęciach 

bibliotecznych zorganizowanych przez Bibliotekę Dziecięcą przy ul. Powstańców 

Wlkp., w czasie których dzieci poznały opowiadania mało znanych autorów książek 

dla dzieci. 

18- 02- 2014r. - Sara Borecka, Agata Masłowska i Dominika Kędzierska 

prezentowały nas w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na temat: Najciekawsza ilustracja bajki 

Aleksandra Fredry „Małpa w kąpieli” za który otrzymały główna nagrodę. 

25- 02- 2014r. -  na hali „Rondo” uczestniczyliśmy w turnieju sportowym „Czwórka 

Przedszkolakom” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Koninie.                         

W trakcie turnieju odbył się konkurs plastyczny pt.: „Radosna czwórka”, w którym 

pierwsze miejsce zajęło nasze przedszkole. 

27- 02- 2014r. - chętne dzieci wzięły udział w wycieczce do „Centrum Edukacji                    

i Rozrywki Parku Makiet Mikroskala”, gdzie obejrzały różne makiety np.:                     

Konina, stacji kolejowej. Mogły same coś skonstruować, ułożyć, doświadczyć. 
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18, 21, 25- 03- 2014r. -  „Pszczółki”, „Motyle” i „Zające” wzięły udział w zajęciach 

bibliotecznych dotyczących zdrowego stylu życia, a opartych na utworach znanych 

i mało znanych autorów książek dla dzieci. 

20- 03- 2014r. - pożegnaliśmy Zimę, powitaliśmy Wiosnę, topiąc Marzannę                       

i maszerując ulicami Konina z gaikiem. 

24- 03- 2014r. - dzieci z kółka tanecznego „Tylko taniec” na XV Wielkopolskim 

Przeglądzie Przedszkolnych Zespołów Tanecznych „Kalejdoskop 2014” wytańczyły 

wyróżnienie i tym samym kwalifikując się do udziału w finałowej „Karuzeli 2014” 

organizowanej przez MDK. 

28- 03- 2014r. - „Motylki wzięły udział w warsztatach wielkanocnych 

organizowanych przez Muzeum Okręgowe W Gosławicach, gdzie zdobiły jajka 

techniką batiku. 

02- 04- 2014r. - w XX Przeglądzie Twórczości Plastycznej Przedszkoli                                    

nasze przedszkole reprezentowały Dominika Kędzierska i Agata Masłowska.                       

Za wykonanie ilustracji do piosenki „Czekolada” Dominka otrzymała nagrodę. 

03- 04- 2014r. -  Gabrysia Cyper, Jaś Polichnowski i Igor Walkowiak reprezentowali 

nasze przedszkole w III Przeglądzie recytatorskim organizowanym                                        

przez Przedszkole nr 10 pod hasłem „Dla Marii Kownackiej za jej wielkie serce, 

dzisiaj wszystkie dzieci recytują wiersze”. 

05- 04- 2014r. -  prezentowaliśmy nasze przedszkole na w X Forum Oświatowym 

organizowanym przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 

28- 04- 2014r. - wszyscy wzięliśmy udział w uroczystości „Jestem Polakiem”,                    

której celem było rozbudzanie postawy patriotycznej, zapoznanie i utrwalenie 

symboli narodowych. 

24- 04- 2014r.  -  „Żabki”, „Biedronki” i „Motylki” zapoznały się z zasadami ochrony 

przyrody, kulturalnego zachowania się w lesie i jego mieszkańcami dzięki 

uprzejmości pracowników Rezerwatu Przyrody „Bieniszew”. 

29- 04- 2014r. -  w przedszkolu gościliśmy pielęgniarkę szkolna p. Grażynę Jóźwiak, 

która zapoznała dzieci z zawodem przez siebie wykonywanym oraz omówiła 

zasady postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu. 

06- 05- 2014r. -  gościliśmy w „Krainie Zdrowolandii” z p. B. Stepanow i M. Drabik, 

które opowiedziały dzieciom i ich rodzicom, jak należy zdrowo się odżywiać. 
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Następstwem spotkania były warsztaty kulinarne, w których dzieci                                      

wraz z rodzicami przyrządzały zdrowe potrawy: sałatki, koktajle, kanapki itp. 

07, 08- 05- 2014r. - na hali „Rondo” odbyły się eliminacje do XI Olimpiady 

Sportowej z Bolkiem i Lolkiem. Do finału zakwalifikowały się przedszkola nr 8, 10, 

11, 16, 7. 

12- 05- 2014r. - założyliśmy wraz z rodzicami ogródki, w których rosną kwiaty, 

warzywa, owoce i zioła. 

13- 05- 2014r. -  „Żabki” i „Biedronki” zwiedziły Dom Kultury Oskard,                       

poznając jego wszystkie, niedostępne dla wszystkich, miejsca. 

15- 05- 2014r. - dopingowaliśmy zawodników biorących udział w finale                               

XI Olimpiady Sportowej z Bolkiem i Lolkiem. Zajęliśmy III miejsce!!! 

17- 05- 2014r. - zajęliśmy drużynowo III miejsce w „ XVI Biegu Milowego Słupa” 

organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, Urząd Miejski 

w Koninie, Klub Biegacza „Aktywni” Konin. 

20- 05- 2014r. - byliśmy gośćmi w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Koninie, gdzie oglądaliśmy wozy strażackie, ich wyposażenie                        

oraz warunki pracy strażaków. 

21 do 29- 05- 2014r. - zaprosiliśmy do przedszkola Mamusie i Tatusiów,                           

aby piosenką, wierszem, inscenizacją, własnoręcznie wykonanymi upominkami 

dzieci podziękowały im za  trud wychowania i bezgraniczną miłość. 

28- 05- 2014r. - gościliśmy pszczelarza  p. Adama Jóźwiaka - tatę Mikołaja                              

z gr. "Motylków", który przybliżył dzieciom wiadomości na temat pszczelarstwa. 

30- 05- 2014r. -  starszaki wzięły udział w Festynie Rekreacyjnym                                

„Stop zwolnieniom z w – f u”, organizowanym przez Gimnazjum nr 6 w Koninie  

02- 06- 2014r. -  tęczowo, na sportowo, na wesoło i radośnie obchodziliśmy Dzień 

Dziecka. 

 

 

Przygotowała dla Państwa p. Agnieszka Olejniczak 
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POCZYTAJ MI MAMO! POCZYTAJ MI TATO! 
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KĄCIK KOMPUTEROWY 

 

W tym numerze nie będziemy zachęcali do siedzenia przed ekranem komputera. W 

wakacje należy naładować akumulatory, więc moja rada jest taka:  

„Jak najmniej komputera, konsol, i smartfonów!” 
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI PO ANGIELSKU 

 

Połącz nazwę z odpowiednim zwierzęciem na obrazku 

 

a cat [e ket]          a sheep [e szip]        a rooster [a ruster]        a goat [e gołt]   

 

a pig [e pig]         a duck [e dak]           a chicken [e cziken]         a horse [e hors] 

 

 

 

 

Przygotowała dla Państwa p. Anna Konstanciak 
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Połącz nazwę z odpowiednim obrazkiem 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała dla Państwa p. Magdalena Stępniewska 

 

 

 

 

 sun [san] 

a cloud [e klaud] 

a water [e łoter] 

a juice [e dżus] 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

 

ZABAWY LOGOPEDYCZNE W PODRÓŻY 

 Myśląc o ćwiczeniach logopedycznych, wyobrażamy sobie lustro, stół, grzecznie 
siedzące dziecko i oczywiście logopedę. Ale można inaczej - wakacyjnie, radośnie - 
na luzie! Jadąc godzinę, dwie, trzy samochodem, pociągiem z dziećmi pobawmy 
się z maluchami w .... 

 konika (kląskanie językiem), którego akurat możemy zobaczyć za oknem.  

 Podróż daje nam, co ciekawe, wiele możliwości naśladowania głosów 
zwierząt, ptaków, pojazdów( np: traktror -tur, tur...), ale i ćwiczeń pionizacji 
języka - na przykład, gdy podjeżdżamy pod górę - podnosimy język do nosa 
lub do górnego walka dziąsłowego. Gdy zjeżdżamy - język do brody                                    
lub do dolnego wałka dziąsłowego. 

 Zakręty - język na boki, w kierunku uszu, rondo- język oblizuje wargi, zęby. 
Możliwości jest, jak widać, wiele. Należy pamiętać jeszcze o wieku dziecka           
i o jego możliwościach językowych. 

 Warto pamiętać też o chuchaniu na szybę, dmuchaniu przez słomki                     
od napojów, lizaniu lizaków lub lodów. To też ćwiczenia języka.                                     
To też ćwiczenia oddechowe. O higienie jamy ustnej nawet w podroży                           
mam nadzieję, że nie trzeba rodzicom przypominać... 

 Można bawić się ( krótko) w nurkowanie na niby, parskanie, chrapanie - 
wykorzystując ciekawą sytuację, wydarzenie w podroży. Śpiewanie 
piosenek, recytowanie wierszyków - także jest wskazane.                               
Polecam też zabawy słowne ćwiczące język, wargi, słuch fonemowy, np: 

lelum polelum, lelum polelum... 
ente dente, ente dente.... 
tik, tak, tik, tak.... 
puk, stuk, puk, stuk.... 
nelepetede...  itp. 

Można zacząć od cichego, wspólnego realizowania owych wprawek,                
aż po głośniejsze - tak jednak, aby nie przeszkadzać kierowcy, innym 
pasażerom. 

Jadąc na odpoczynek zimowy - wykorzystujmy „zimowe” zabawy logopedyczne, 
jadąc na letni - wakacyjne. Wszystko zależy od pomysłowości, chęci i radosnego 
nastawienia Was - rodziców!  Jeśli dziecko ma wadę wymowy - pomożemy mu 
nieco, jeśli nie ma - wzmocnimy jego sprawność artykulatorów i rozwiniemy w obu 
przypadkach słuch fonemowy - tak ważny dla rozwoju każdego dziecka. 
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Aby nie było nudno, postarajmy się, by logopedyczne ćwiczenia były dobrą 
zabawą. Nawet jeśli nigdzie nie wyjeżdżamy, możemy codziennie „wybrać się”                    
w inne miejsce, np.: 

  

1. Jedziemy na wieś do dziadków. 

Co rośnie w ogrodzie? – dziecko wymienia nazwy warzyw i owoców, ćwicząc 

szereg syczący, świszczący i szumiący np. pietruszka, seler, sałata, szczypiorek, 

buraczki, gruszki, jabłuszka, śliweczki, czereśnie, wiśnie itp. 

Rysujemy trzy koszyczki, a w każdym z nich – wymienione warzywa i owoce. 

Idziemy na łąkę – wąchamy kwiatki – wykonujemy ćwiczenie oddechowe: dziecko 

bierze wdech nosem (wącha kwiaty) i robi wydech ustami. 

Idziemy do lasu – zbieramy jagody i poziomki – po zjedzeniu wykonujemy 

ćwiczenia narządów mowy: 

– oblizujemy się naokoło, 

– czyścimy policzki, kierując język na boki w lewo i w prawo, 

– „myjemy ząbki” językiem u góry i na dole z przodu i z tyłu. 

 

2. Jedziemy nad morze. 

  

Jesteśmy na plaży – naśladujemy szum morza – ćwiczymy szereg szumiący: 

- szszsza, szszszo, szszszu, szszsze, 

- szszszy, a także: aszszsz, oszszsz, 

- uszszsz, eszszsz, yszszsz. 

Wiar wieje nad morzem – dmuchamy razem z nim, wprawiając w ruch np. 

wiatraczek, wykonując ćwiczenia oddechowe. 

Jemy lody – po zjedzeniu wykonujemy ćwiczenia narządów mowy: 

– oblizujemy wargę górną i dolną, 
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– zlizujemy „resztki” lodów z wewnętrznej strony policzków, 

– czyścimy każdego ząbka z osobna za pomocą języka, dotykając każdego ząbka              

po kolei. 

  

3. Jedziemy nad jezioro: łowimy rybki i puszczamy łódki na wodzie. 

  

„Rybka” – ćwiczenia narządów mowy (ściągamy wargi i poruszamy nimi jak rybka, 

a potem wydmuchujemy powietrze). 

Wykonujemy małe rybki z papieru kolorowego i przenosimy je słomką (trzymając 

słomkę w ustach i biorąc wdech) do przygotowanej wcześniej miseczki z wodą. 

„Łódeczki” – robimy małe łódki z papieru i dmuchamy łódeczki po wodzie. 

 

 

 

                                                                                    Przygotowała dla Państwa 

                                                                                        p. Magdalena Kaźmierska      

                                                                                      w oparciu o materiały:  

 

http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-nauczycieli/przedszkola-dla-

nauczycieli/wspolpraca-z-rodzicami/art,16,logopedyczne-zabawy-

wakacyjne.html#.U418k3J_unI  

 

http://www.wakacjezdzieckiem.pl/podroz-z-dzieckiem/zabawy-logopedyczne-w-

podrozy.html  

 

 

 

 

http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-nauczycieli/przedszkola-dla-nauczycieli/wspolpraca-z-rodzicami/art,16,logopedyczne-zabawy-wakacyjne.html#.U418k3J_unI
http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-nauczycieli/przedszkola-dla-nauczycieli/wspolpraca-z-rodzicami/art,16,logopedyczne-zabawy-wakacyjne.html#.U418k3J_unI
http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-nauczycieli/przedszkola-dla-nauczycieli/wspolpraca-z-rodzicami/art,16,logopedyczne-zabawy-wakacyjne.html#.U418k3J_unI
http://www.wakacjezdzieckiem.pl/podroz-z-dzieckiem/zabawy-logopedyczne-w-podrozy.html
http://www.wakacjezdzieckiem.pl/podroz-z-dzieckiem/zabawy-logopedyczne-w-podrozy.html
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KĄCIK KULINARNY 

 

Wspólne przygotowywanie potraw to ważna sprawa… i dlatego, że potrawa lepiej 
smakuje, i jeśli w przygotowaniu towarzyszy Państwu dziecko – jest to dobra 
okazja, aby podczas wspólnego działania dowiedzieć się o nim czegoś nowego – 
jak było dziś w przedszkolu, szkole, kto jest „fajny” , a z kim Wasza pociecha się 
posprzeczała, kto w grupie lubi żartować, kogo bardzo lubi Wasze dziecko…  
A przechodząc do sedna sprawy - co ciekawego w kąciku kulinarnym ?                      
Potrawa wprawdzie nie z sezonowych owoców, bo z bananów – jednak podać 
można ją z musem truskawkowym lub kawałkami truskawek lub też z innymi 
dodatkami.  
 
Placuszki bananowe  
Składniki: 
200 g jogurtu naturalnego 
1 jajko  
9 łyżek mąki tortowej 
łyżka cukru pudru 
drobno poszatkowany dojrzały banan 
1  łyżeczka cukru waniliowego 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżka oleju  
Wszystkie składniki dokładnie połączyć za pomocą miksera (średnie obroty). 
Smażyć na rozgrzanej patelni teflonowej, około 1 minuty z każdej strony                           
lub do uzyskania złotej barwy. Placki będą wyśmienite z owocami, bitą śmietaną, 
syropem klonowym, cukrem pudrem lub konfiturą. Życzymy smacznego  

Pokoloruj                                                                                                                              

                                                                  Wyszukała dla Państwa  p. Anna Nowicka 
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ZDANIEM NASZYCH DZIECI… 

 

XI OLIMPIADA              

Z BOLKIEM I LOLKIEM 
Dnia 15.05.2014r. w obiekcie 

sportowo – rekreacyjnym RONDO  

odbyły się finałowe rozgrywki  XI 

Olimpiady Sportowej z Bolkiem               

i Lolkiem pod hasłem „Bolek i Lolek 

o tym wie: chcesz być zdrowym? 

Ruszaj się!” zorganizowane przez 

nasze przedszkole. 

 

Zapytaliśmy dzieci z naszego przedszkola oraz studentów PWSZ, 

którzy od lat pomagają w organizacji olimpiady o wrażenia z 

imprezy. A oto, co usłyszeliśmy: 
 

Szymon gr. BIEDRONKI- podoba mi się olimpiada, bo kochamy naszych 
sportowców  i dopingujemy im. 
Marysia gr. BIEDRONKI- ja kocham tę olimpiadę, bo ja lubię sobie tak ćwiczyć. 
Laura gr. BIEDRONKI– bo ja ją kocham, kocham. 
 
Seweryn gr. MOTYLKI- olimpiada mi się podobała, bo byli nasi rodzice                          
i dostaliśmy puchar za III miejsce. 
Zuzia gr. MOTYLKI- podobała mi się olimpiada, bo grała nasza drużyna                       
z naszego przedszkola. 
Amelia gr. MOTYLKI- super olimpiada, bo wygraliśmy puchar. 
 
Michalina gr. PSZCZÓŁKI- podobało mi się jak tańczyliśmy, kibicowaliśmy                
i dostaliśmy puchar. 
Lenka gr. PSZCZÓŁKI- podobało mi się jak wygraliśmy i dostaliśmy taki trochę duży 
pucharek, trochę większy trochę mniejszy taki „sam raz”. 
Ania gr. PSZCZÓŁKI- mi się podobało najbardziej przeciąganie liny. 
Agata gr. PSZCZÓŁKI- podobało mi się jak dziewczyny ćwiczyły i jak tańczyły. 
Piotrek gr. PSZCZÓŁKI- podobał mi się puchar, bo jest złoty i trochę srebrny               
i jest duży.  
Iza gr. PSZCZÓŁKI- puchar jest bardzo ładny, ma ładny kolor i ma ładne wzorki. 
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Kornelia- gr. PSZCZÓŁKI- podobał mi się puchar bo jest cały ze złota, ma ładne 
wzorki  i jest błyszczący. 
Karolina gr. PSZCZÓŁKI- lubię olimpiadę bo się ćwiczy i podobał mi się puchar,                 
bo jest duży, ładny i jest złoty. 
 
Adam gr. ŻABKI- podobała mi się olimpiada, bo się grało w piłkę, ciągnęły linę 
starszaki,    a potem na końcu rozdawali puchary. 
Nina  gr. ŻABKI- na olimpiadzie było fajnie, bo tam się biegało, bawiliśmy się  
chustą i było fajnie, bo nasze panie się z nami bawiły. 
Laura gr. Żabki- na olimpiadzie byli jeszcze tacy duzi zawodnicy w czerwonych 
koszulkach, oni pokazywali ćwiczenia, a my robiliśmy to co oni i jeszcze nam 
pomagali. 
 
Diana gr. ZAJĄCE- mnie się najbardziej podobało, że byłam „Lolkiem”. 
Marcel gr. ZAJĄCE- ja cieszę się, że dostaliśmy puchar. 
Julek gr. ZAJĄCE- podobały mi się konkurencje, przeciąganie liny, a najbardziej                 
ta konkurencja ze zjeżdżalnią. 
 
A to opinie i wrażenia Studentów PWSZ: 

 Niesamowicie emocjonujące rozgrywki sportowe, pełne wrażeń, rywalizacji, 
ale zdrowej, bez złości, bez oszustwa. 

 To było dla nas ogromne doświadczenie, można obserwować                             
jak         zachowują się dzieci, to będzie przydatne w naszej przyszłej pracy. 

 Rywalizacja dzieci jest inna niż dorosłych, dla dzieci to była raczej zabawa, 
dorośli reagowali bardziej emocjonalnie. 

 Można było zaobserwować rywalizację, ale bardziej wśród nauczycieli                
niż wśród dzieci, dzieci bawiły się świetnie. 

 Impreza była super zorganizowana, może dobrze byłoby, aby w kolejnej 
olimpiadzie było więcej kibiców, byłby wówczas większy doping. 

 
Bardzo dziękujemy naszym rozmówcom.  

Do zobaczenia i usłyszenia  
w kolejnej edycji Olimpiady z Bolkiem i Lolkiem za rok. 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                        Przygotowała dla Państwa  
                                                                                       p.  Maria Olszewska 


