
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWARTALNIK DLA 

RODZICÓW I DZIECI 

PRZEDSZKOLA NR 7 

Zima 2012 Cena 3 zł 

W numerze: 

 Zdaniem specjalistów –  o dojrzałości szkolnej opowie                                              

pedagog p. Olga Karpińska 

…Ciekawe przepisy na ciasteczka do wykonania ze swoimi pociechami 

O urządzeniu, pomagającym w edukacyjnej zabawie przy komputerze     

opowie Wirusek 

I wiele zabaw dla naszych Milusińskich 

NOWE DZIAŁY W NASZEJ GAZECIE!!! 
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Szanowni Rodzice! Kochane Dzieci! 

Po dwuletniej przerwie wznawiamy wydawanie naszej 

przedszkolnej gazetki – „Nowinki Bolka i Lolka”.          

Wzbogaciliśmy ją o dwa nowe działy:                                                           

Bezpieczny przedszkolak                                                               

Kącik logopedyczny                                                                   

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich latach będzie się ona 

cieszyła dużą poczytnością! Cały dochód pozyskany                          

ze sprzedaży gazety zostanie wykorzystany                                  

– podobnie jak w latach poprzednich –                                           

na doposażenie bazy przedszkola. 

Ps. Jeśli znajdziecie w naszej gazecie jakieś pomieszane literki,                         

to jest to na pewno sprawka Chochlika – Psotnika, któremu zdarzało się 

odwiedzać strony naszych niektórych numerów gazety.                                                                            

… Ale mam nadzieję, że nie zawita do tego wydania „Nowinek…”.                       

Mam nadzieję, że pojechał pojeździć na nartach. 

Pozdrawiam                                                                        

Marzena Mitulska – Redaktor Naczelny 

Przedstawiam skład naszej gazety: 

- p. Maria Olszewska                                                                      

- p. Agnieszka Olejniczak                                                                    

- p. Irena Juszczak                                                                             

- p. Monika Bąk                                                                                

- p. Joanna Stawowa –Sternad                                                            

- Marta Walczak 
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PODZIĘKOWANIE 

 

 

W imieniu bezdomnych zwierząt ze schroniska  

dziękujemy 

 wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzicom                                       

za aktywny udział w zbiórce suchej karmy i koców,                                    

która odbyła się w naszym przedszkolu.                                                          

W zbiórkę zaangażowały się dzieci ze wszystkich grup. 

 

Dziękujemy za okazane serce i bezinteresowność,                                        

a nagrodą dla darczyńców będzie pewność,                                                     

że zebrana karma i koce pomogą zwierzętom w schronisku                     

przetrwać trudy zimowych dni. 

 

 

Organizator akcji 

Ewa Sidor 
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Szanowni Rodzice! 

 

W roku szkolnym 2011 – 2012, podobnie jak w poprzednich 

latach, nasze przedszkole przystąpiło do                                  

XII Konkursu Selektywnej Zbiorki Surowców Wtórnych,                    

organizowanego z inicjatywy : 

Urzędu Miejskiego w Koninie 

Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Starostwa Powiatowego w Koninie               

Nasze przedszkole – dzięki Państwa  ogromniej pomocy -             

w poprzedniej edycji zajęło III miejsce.                                   

Również w tym roku zachęcamy wszystkich do zbierania 

surowców wtórnych: makulatury, szkła, aluminiowych puszek, 

zużytych baterii i dostarczania ich do przedszkola.  

 

Dzięki takim akcjom możemy nauczyć nasze dzieci, 

jak być Przyjacielem Przyrody   

„Śmieci mniej – Ziemi lżej!”                                             
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Z d a n i e m  s p e c j a l i s t ó w …  

                  Dojrzałość szkolna to odpowiedni poziom rozwoju fizycznego, psychicznego                          

i społecznego dziecka. Możliwości, wiedza, umiejętności dziecka muszą być na takim poziomie, 

aby sprostało wymaganiom stawianym przez nauczyciela w szkole. 

Na co zwrócić uwagę oceniając gotowość szkolną dziecka: 

- w zakresie rozwoju fizycznego                                                                                                                    

* ocena wzrostu, wagi, stanu zdrowia dziecka                                                                                                                        

* koordynacja ruchów                                                                                                                                               

* ruchy rąk (zwłaszcza ręki wiodącej – czyli tej, którą dziecko wykonuje większość czynności – 

pisze, rysuje, myje się) 

- w zakresie rozwoju psychicznego:                                                                                                                        

* czy dziecko potrafi skupić uwagę przez ok. 20 min                                                                                                

* czy dziecko podporządkowuje się poleceniom n-la, czy je rozumie                                                                         

* czy pamięć dziecka charakteryzuje odpowiedni poziom trwałości,                                                                           

* czy dokonuje analizy i syntezy wzrokowej znaków graficznych,                                                                               

* czy spostrzegawczość słuchowa jest odpowiednia,                                                                                                 

* czy dziecko potrafi posługiwać się pewnymi informacjami, analizować nieskomplikowane fakty, 

wyciągać wnioski,                                                                                                                                                        

* czy rozumie pewne zasady logiczne,                                                                                                                      

* czy mowa dziecka jest komunikatywna,                                                                                                                   

* czy panuje nad emocjami i zaczyna je kontrolować,                                                                                               

* czy wie, czym są obowiązki,                                                                                                                                       

* jak pokonuje trudności, czy się zniechęca, czy stosuje metody, sposoby akceptowane 

społecznie,                                                                                                                                                  

* jak rozwinięta jest jego ciekawość. 

- w zakresie rozwoju społecznego:                                                                                                                            

* czy rozumie pewnego rodzaju przynależności do określonych grup społecznych,                                                

* czy zna i stosuje zasady obowiązujące dzieci w tym wieku,                                                                                     

* czy przejawia zachowania prospołeczne,                                                                                                                  

* czy podejmuje próby samooceny. 

                    Rodzice, opiekunowie  powinni   podejmować   różne  działania  zmierzające                

do tego, aby wspomagać dziecko w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Ważne jest: przebywanie    

z dzieckiem, częste rozmowy, nauka przezwyciężania trudności, budowanie pozytywnej 

samooceny w dziecku, wprowadzanie i konsekwentne przestrzeganie zasad, wzmacnianie 

dziecka w jego działaniu, umożliwienie kontaktu  z   rówieśnikami, wyznaczanie celów realnych 

do osiągnięcia przez dziecko, wprowadzenie jednorodnego rytmu dnia, wprowadzenie                       

w domowe obowiązki oraz organizowanie aktywnego wypoczynku. Dziecko powinno orientować 

się w najbliższym otoczeniu rodzinnym  i społecznym.                                                                                              

                 Wykonując z dzieckiem dodatkowe ćwiczenia można korzystać z pomocy 

dydaktycznych występujących na rynku edukacyjnym oraz wskazówek uzyskanych                             

od nauczyciela przedszkola. 

Przykładowe ćwiczenia percepcji wzrokowej:                                                                                                   

- segregowanie figur i przedmiotów wg określonej cechy, np. wielkości,                                                                        
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- układanie puzzli, domina, wzorów z patyczków,                                                                                                          

- wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami,                                                                                                        

- układanie klocków,                                                                                                                                                  

- dobieranie brakującej części do całości,                                                                                                                  

- rysowanie na materiale sypkim, np. kaszy mannie                                                                                                       

-  rysowanie po śladzie                                                                                                                                                  

- obrysowywanie i odrysowywanie szablonów. 

Przykładowe ćwiczenia percepcji słuchowej:                                                                                                            

- różnicowanie dźwięków z otoczenia,                                                                                                                                  

- rozpoznawanie odgłosów zwierząt, przyrody,                                                                                                              

- odtwarzanie wysłuchanych struktur rytmicznych,                                                                                                      

- analiza wyrazowa zdania,                                                                                                                                           

- podział wyrazów na sylaby,                                                                                                                                  

- wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach,                                                                                                   

- podział wyrazów na głoski,                                                                                                                                        

- wyszukiwanie różnic i podobieństw w wyrazach,                                                                                             

- rymowanki, wierszyki, piosenki. 

Przykładowe ćwiczenia grafomotoryczne i manualne:                                                                                    

- pisanie po śladzie i odwzorowywanie różnego rodzaju szlaczków,                                                                          

- ugniatanie piłki,                                                                                                                                                                 

- darcie papieru,                                                                                                                                                            

- lepienie z plasteliny,                                                                                                                                                       

- malowanie palcami,                                                                                                                                                   

- ćwiczenia gimnastyczne rąk,                                                                                                                                     

- zabawy pacynkami,                                                                                                                                                   

- składanie papieru wg wzoru, np. origami,                                                                                                               

- zwijanie sznurka wg wzoru,                                                                                                                                           

- wiązanie sznurowadeł. 

Orientacja w przestrzeni:                                                                                                                                               

- utrwalanie pojęć lewy, prawy,                                                                                                                                     

- używanie pojęć nad, obok, między, za, przed, z przodu,                                                                                         

- naśladowanie czynności: zrób to, co ja,                                                                                                                  

- trening orientacji na kartce: np.  narysuj koło na środku kartki, kwadrat po prawej stronie, obok 

kwadratu narysuj słoneczko. 

Ćwiczenia oddechowe, koncentracji, słownikowe. 

 

Podejmowane działania, ich rodzaj, ilość, intensywność, powinny być indywidualnie dobierane 

do dziecka oraz odbywać się w przyjaznej atmosferze,  być dla dziecka zabawą. 

W przypadku wątpliwości należy zgłosić się na konsultacje do Miejskiej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

                                                                          Przygotowała dla Państwa 

                                                              mgr Olga Karpińska – pedagog  MPP - P 
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Z  k r o n i k i  p r z e d s z k o l n e j  

 

15.09.11r. – po raz 18 –ty w Polsce ogłoszono akcję „Sprzątania świata” pod hasłem 

„Lasy to życie – chrońmy je”. Już od najmłodszych lat budzimy i wzmacniamy świadomość 

ekologiczną dzieci oraz ich odpowiedzialność za środowisko naturalne. Dlatego nasi 

przedszkolacy uczestniczyli w sprzątaniu najbliższego otoczenia przedszkola ze świadomością, 

że czystość środowiska zależy od każdego z nas. 

 

22.09.11r. – pożegnaliśmy lato i powitaliśmy jesień na Festynie Rodzinnym, na który 

licznie przybyły całe rodziny z naszego przedszkola. Po raz pierwszy odbył się międzygrupowy 

mecz piłkarski tatusiów, który wzbudził wiele emocji wśród uczestników festynu. Dzieci i rodzice 

mogli skorzystać z wielu atrakcji sportowych, tanecznych, spróbować owoców, warzyw                               

ze straganu jesiennego, poczęstować się słodyczami z kawiarenki, wylosować nagrody 

niespodzianki w loterii fantowej. Radość sprawiło przedszkolakom malowanie twarzy,                           

dzięki czemu dzieci mogły być przez chwilę kotkiem, myszką, biedronką. 

 

 28.09.11r. przedszkolacy pojechali na wycieczkę do parku im. Fryderyka Chopina, aby 

zaobserwować zmiany w przyrodzie jesienią, zwyczaje zwierząt i jednocześnie zaspokoić 

potrzebę ruchu na powietrzu. Zabawy ruchowe wśród drzew i dywanu z liści, zbieranie darów 

jesieni sprawiło, że dzieci nie nudziły się i wypoczęły na świeżym powietrzu. 

 

29.09.11r. – patroni naszego przedszkola Bolek i Lolek obchodzili swoje imieniny.                 

P. Sylwia Konstanciak przypomniała dzieciom historię powstania bajki i poprzez konkursy 

pomogła przedszkolakom utrwalić wiadomości nt.  patronów. Nasi przedszkolacy znakomicie 

radzili sobie w konkursach na znajomość swoich bohaterów. Obejrzeli bajkę „Bolek i Lolek 

wyruszają w świat” śmiejąc się przy tym i dobrze bawiąc. Celem imprezy była także integracja 

maluchów z resztą przedszkolaków, które miały okazję bliżej poznać patronów swojego 

przedszkola. Dzieci otrzymały nagrody za udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym 

przez p. Irenę Juszczak, za znajomość bajki i ciekawe zaprezentowanie swoich bohaterów. 

Cukierki osłodziły dzieciom miłe chwile spędzone w gronie przyjaciół Bolka i Lolka. 

 

12.10.11r. – Dzień Edukacji Narodowej był okazją do spotkania się nauczycieli                                

i pracowników przedszkola oraz emerytów na uroczystej Akademii. Przedszkolacy przygotowali 

część artystyczną, na którą składały się wiersze, piosenki i tańce. Wręczono drobne upominki                   

i zaproszono gości na słodki poczęstunek. Życzenia gościom składała także obecna                              

na uroczystości p. Elżbieta Siudaj - Pogodska. 

 



 9 
9 

20.10.11r. – spotkanie z policjantem pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak                            

na drodze”, poprowadziła p. Monika Bąk. Dzieci obejrzały film edukacyjny, jak bezpiecznie 

poruszać się po drodze, prawidłowo rozwiązały zadania, dotyczące bezpieczeństwa.                             

P. policjant opowiedziała o swojej pracy, odpowiedziała na pytania przedszkolaków.                      

Dzieci obejrzały z bliska narzędzia pracy policjanta np. kajdanki, pałka. Ze spotkania wyszły 

bogatsze o nowe spostrzeżenia i wiadomości. 

 

21.10.11r. odbyła się wycieczka do Nadleśnictwa Konin, zorganizowana przez                             

p. Sylwię Piotrowską. Wycieczka ta była okazją do poznania fauny i flory naszych lasów 

poprzez film edukacyjny, oglądanie eksponatów roślin i zwierząt oraz bezpośredni kontakt                    

z przyrodą podczas spaceru po lesie. Dzieci wykazały się znajomością ekosystemu leśnego, 

odgadując zagadki, odpowiadając na pytania. Najbardziej aktywne otrzymały w nagrodę 

książeczki edukacyjne o lesie i jego mieszkańcach. 

 

W dniach od 24.10. – 28.10.11r. p. E. Sidor ogłosiła w naszym przedszkolu 

„Zielony tydzień”. Przez cały tydzień dzieci uświadamiały sobie, że zdrowa dieta, bogata                   

w witaminy jest potrzebna dla funkcjonowania organizmu. W codziennych posiłkach dzieci 

dostrzegały zielone warzywa: ogórek, szczypiorek, szpinak, kapustę i inne, a w konkursie 

plastycznym „Na zielono witaminowo” pokazały, że kolor zielony jest bardzo smaczny i zachęca 

dzieci do jedzenia zup i surówek. 

 

02.11.11r. – p .Monika Bąk porwała dzieci w świat matematyki. Przedszkolacy 

rozwiązywali zadania matematyczne bawiąc się i manipulując ciekawymi przedmiotami. 

Przekonali się, że matematyka może być interesująca i łatwa, jeżeli się ją polubi. 

 

05.11.11r. – dzieci z grupy II „Biedronki” i III „Żabki” uczestniczyły w wycieczce do 

piekarni „Dalen”, zorganizowanej przez p. Ewę Sidor. Poznały sposób pieczenia chleba, 

wygląd różnych urządzeń do jego wypieku i zrozumiały, jak trudna jest praca piekarza.                         

Za kulturalne zachowanie w piekarni zostały nagrodzone słodką bułką maślaną, którą zjadły                

ze smakiem. 

 

14.11.11r. konkurs „W krainie polskich legend” po raz drugi w naszym przedszkolu 

prowadziła  p. Anna Nowicka. Dzieci rozwiązywały zagadki słowne, układały obrazki z herbem, 

rozpoznawały legendę na podstawie strojów, w które przebrały się maluchy. Po raz kolejny nasi 

przedszkolacy wykazali się znajomością polskich legend, które nie są łatwe do poznania przez 

dzieci w wieku przedszkolnym ze względu na trudne, staropolskie słownictwo. W konkursie 

plastycznym brało udział wielu przedszkolaków, którzy pięknie przedstawili bohaterów legend. 
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25.11.11r. najmłodsi przedszkolacy, czyli grupa „Misiów” pod opieką p. Marioli 

Olszewskiej przystąpiła do uroczystego „Pasowania na przedszkolaka”. Warunkiem 

przystąpienia do grona przedszkolaków było rozwiązanie zadań na miarę możliwości                         

dzieci 3 letnich, zaprezentowanie krótkiej części artystycznej i złożenie uroczystego ślubowania 

w obecności starszych przedszkolaków. Od tej chwili grono przedszkolaków „Bolka i Lolka” 

zostało zasilone o nowych członków, którzy swoją postawą i zachowaniem powinni świadczyć                           

o tym, że jak Bolek i Lolek są koleżeńscy, uczynni, chętni do pomocy. 

 

30.11.11r. Gościliśmy w naszym przedszkolu górnika z konińskiej kopalni, 

zaproszonego przez  p. Marzenę Mitulską. Starsi przedszkolacy mogli po raz kolejny spotkać 

się z przedstawicielem górników, utrwalić wiadomości nt. kopalni, pracy w niej                             

i podziękować wierszem i piosenką za ciekawe spotkanie. Młodsi przedszkolacy                                       

z zaciekawieniem obserwowali wygląd górnika, słuchali jego opowieści nt. pracy w kopalni, 

oglądając prezentowane ogromne maszyny górnicze. Na wszystkich to spotkanie wywarło  

duże wrażenie. 

                                                                                 Przygotowała     p. Irena Juszczak 

 

OTO DYPLOM, WRĘCZANY PASOWANYM NA PRZEDSZKOLAKA MISIOM! 

GRATULUJEMY I WITAMY W GRONIE PRZEDSZKOLAKÓW BOLKA I LOLKA 

 

AKT 
PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA 

„BOLKA i LOLKA” 

 

DLA……………………………………………………………… 

 

 

„Bez pogodnego dzieciństwa 
całe życie potem jest kalekie.” 

J. Korczak 

 

 

Wychowawca:                                                              Dyrektor 

 
                                                            25.11.2011r. 
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B e z p i e c z n y  p r z e d s z k o l a k  

 

Ferie to czas wesołej zabawy 
     W czasie zabawy i wypoczynku nie można zapomnieć o podstawowych                           

zasadach bezpieczeństwa. Poniżej zamieszczamy kilka rad, które pomogą Wam 

bezpiecznie i przyjemnie spędzić ferie zimowe.  

     Do zabawy wybierajcie tylko bezpieczne miejsca: place zabaw, boiska oraz 

rożne tereny rekreacyjne - z dala od ulic, mostów, torów kolejowych                        

i tramwajowych. 

 Nie wchodźcie na lód zamarzniętych: jezior, stawów, rzek- pod wpływem 

ciężaru twojego ciała lód może załamać się. 

 Nie zjeżdżajcie na sankach z górek, będących przy drogach i zbiornikach 

wodnych.  

 Nie rzucajcie śnieżkami w jadące samochody - możesz spowodować wypadek.  

 Przed wyjściem na dwór informujcie swoich rodziców bądź opiekunów, gdzie        

i z kim będziesz przebywać oraz o której planujesz swój powrót. 
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                                                   Przygotowała    p. Monika Bąk  
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   P o c z y t a j  m i  M a m o !  P o c z y t a j  m i  T a t o !  

 

Przygotowała pani Agnieszka Olejniczak 
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K ą c i k  k u l i n a r n y  

            Ponieważ nadal jeszcze jest czas karnawałowy, a więc czas, kiedy udajemy się 
na różnego rodzaju zabawy taneczne, a tam serwowane są pyszne przekąski, również 
takie słodkie, ja w tym numerze „Nowinek  Bolka i Lolka” proponuję dwie „słodkości” – 
pieczone i szybsze do wykonania – takie bez konieczności pieczenia. Z dziećmi łatwo je 
wykonać, a dzieci docenione za taką pracę chętnie będą wykonywać inne nasze 
prośby, np. sprzątanie swoich zabawek!!! 

ZIMOWE KULECZKI ŚNIEGOWE.  

Składniki: 
250 gram masła (najlepiej niesolonego) 
100 gram cukru pudru 
110 gram zmielonych orzechów włoskich lub laskowych 
375 gram mąki 
1 łyżeczka olejku pomarańczowego 
skórka otarta z pomarańczy (ale niekoniecznie) 
 
Wszystko zagnieść. Formować kuleczki (2 łyżeczki ciasta) po czym je lekko spłaszczyć. 
Piec w temperaturze 180 stopni (z termoobiegiem) przez ok. 12-14 minut, aż zrobią się 
lekko złociste. Studzić ciastka przez 5 minut, następnie obtoczyć je w cukrze pudrze. 
Można je lekko posypać z wierzchu.  
 

 
Ciasteczka rozpływają się w ustach.                                                                                             

 A smak orzechów z pomarańczą jest baaaardzo dobry!!! 

 

Słodkie kuleczki 
 
SKŁADNIKI: 

2 opakowania herbatników                                                                                                       

1/2 kostki masła                                                                                                              

2/3 szklanki cukru pudru                                                                                                           

2 łyżki ciemnego  kakao                                                                                                    

olejek migdałowy                                                                                                                 

wiórki kokosowe do posypania 

PRZYGOTOWANIE:Herbatniki skruszyć na drobny pył, dodać do utartego masła z 

cukrem. Dołożyć bakalie, wlać trochę olejku migdałowego i utrzeć. schłodzić, aż masa 

lekko stwardnieje. Formować kuleczki i posypać wiórkami kokosowymi. Schłodzić ok.2 

godzin w lodówce. 

Życzymy smacznego ! 

                                                                                Przygotowała dla Państwa                                   

                                                                                      p. Marzena Mitulska 
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Pokoloruj pięknie Ciasteczkowego Potwora,  

który najbardziej na świecie lubi pożerać ciasteczka! 
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K ą c i k  k o m p u t e r o w y  

Witajcie.  

Zazwyczaj w kąciku opisywałem programy dla dzieci i strony 
internetowe przyjazne dzieciom. W tym numerze chciałbym zająć się innym 
obszarem związanym z informatyką, a mianowicie sprzętem 
komputerowym, który może być, z jednej strony wspaniałą zabawą dla 
naszych Milusińskich, a z drugiej strony przydatnym narzędziem podczas 
nauki, czy podczas rozwijania talentów naszych dzieci. 

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na urządzenie peryferyjne 
komputera jakim jest tablet. 

Jest  to urządzenie w którym do komunikacji z komputerem używa się 
specjalnego długopisu – pióra, za pomocą którego na tablecie można 
rysować, malować, czy kreślić. Można je wykorzystać do pracy                           
w programach graficznych, w których można rysować, malować obrazy. 
Dorosłym użytkownikom tablet może być pomocny w wykonywaniu 
rysunków technicznych, projektów, czy innych pracach graficznych,                      
w których używanie myszki jest bardziej kłopotliwe niż rysowanie piórem. 

Każdy tablet można skonfigurować w taki sposób, że praktycznie 
może on zastąpić podczas pracy z komputerem tradycyjny wskaźnik jakim 
jest mysz. Można do odpowiednich miejsc na obszarze tabletu przypisać 
komendy, których potem można używać również w pracy z systemem 
Windows. 

Nie będę tutaj opisywał jakiegoś konkretnego modelu ponieważ jest 
ich na rynku dość dużo i każdy może wybrać taki jaki mu najbardziej 
odpowiada pod względem zarówno ceny jak i funkcjonalności.  

Mogę tutaj polecić kilka programów, w których                                          
do obsługi można wykorzystać tablet.   Są to na przykład:                                                                                                                                                 
Tux Paint - darmowe i łatwe w obsłudze narzędzie do rysowania 
stworzone z myślą o najmłodszych użytkownikach komputerów.                                
ArtRage Starter Edition - darmowa, uproszczona wersja                                    
aplikacji do malowania wirtualnych obrazów.                                                                     
Kolorki - elektroniczna kolorowanka obrazków, przeznaczona do pracy                 
z dziećmi. 

                                                                                                       Virus@k 
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K ą c i k  l o g o p e d y c z n y  

             W każdym wydaniu naszej gazetki będziemy 
prezentować ćwiczenia i zabawy logopedyczne. Pomogą one 
Państwu usprawnić narządy artykulacyjne dziecka  
(język, wargi, policzki). Jest to bardzo ważne dla prawidłowego 
rozwoju mowy dziecka. Najlepiej ćwiczyć z dzieckiem                        
kilka minut dziennie. Można wykorzystać do tego                               
drogę do przedszkola, spacer czy kąpiel w wannie.  
Takie ćwiczenia będą kojarzyły się dziecku z przyjemnością                  

i zabawą, a nie z przykrym obowiązkiem. Powodzenia. 

                                              Przygotowała dla Państwa                                        

                                            p.  Joanna Stawowa - Sternad 

Ćwiczenia warg i języka 

- wysuwanie i chowanie języka do jamy ustnej 

- kierowanie języka do kącików ust 

- kierowanie języka do brody i nosa 

- unoszenie języka do podniebienia -„pieczenie placka” 

- oblizywanie wargi dolnej i górnej- „wycieraczki” 

- liczenie zębów językiem 

- kląskanie językiem- „konik” 

- wypychanie językiem policzków- „baloniki” 

- zaciskanie warg 

- nakładanie wargi górnej na dolną 

- nakładanie wargi dolnej na górną 

- przesuwanie kącików ust w lewo i w prawo 

- ściąganie i rozciąganie warg-u-i-u-i-u-i-„karetka” 

- j.w. tylko e-o-e-o-e-o-„wóz strażacki” 

- układanie warg w ryjek- „rybka” 

- gwizdanie 

- nadymanie policzków 

- „warczenie” motoru 

- przepychanie powietrza wewnątrz jamy ustnej 

- „cmokanie” na psa parskanie 

- prychanie-„zmęczony koń” 

 Proszę ćwiczyć po kilka minut dziennie (np. w wannie, w łóżku przed snem, na 

spacerze ). 
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Ł a m i g ł ó w k i  M ą d r e j  G ł ó w k i  

 

Posłuchajcie wierszyka i narysujcie karmnik wg wskazówek, które są w nim 
ukryte. Powodzenia! 

Domek dla ptaszków 

I. Suchorzewska 

Dziś w przedszkolu Krzyś i Tomek 
Zmajstrowali ptaszkom domek 
Jest podłoga, jest i daszek 
Żeby mógł się zmieścić ptaszek 
Jest na miejsce na okruszki 
Dla wróbelka, pośmieciuszki 
Jest i gwoździk na skraweczki 
Dla łakomej sikoreczki 
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Dokończ rysowanie drugiej części obrazka i pokoloruj go! 
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Z d a n i e m  n a s z y c h  d z i e c i …  

 

                                         Dlaczego lubię chodzić                               

                        do przedszkola? – sonda                                                                    

                                  przedprowadzona wśród dzieci        

                                       (które lubią chodzić  

                do przedszkola) w każdej grupie wiekowej.    
 

 

GRUPA I I  „Biedronki”  

Gabrysia C:  Bo lub ię  s ię bawić zabawkami i  tańczyć.  

Wojtuś S. : Bo dobrze się bawię ze wszystkimi dziećmi.  

Szymon K. :  Bo mam fajnych kolegów.  

Piotruś P.:  Bo mam fajnych kolegów.  

Tat iana K. :  Bo lubię tańczyć,  śpiewać i  rysować.  

Karol inka K. :  Bo lubię pracować z książeczkami.  

Ol impia G. :  Bo lubię śpiewać i  wymyślać różne zabawy.  

Michal inka W. :  Bo mam fajne koleżanki.  

Basia Sz. :  Bo lubię wszystkie panie w przedszkolu.  

Amir A. :Bo są fa jne zabawki i  mogę się n imi pobawić.  

Maja O. :  Bo kocham dzieci .  

 

GRUPA I I I  „Żabki”  

Jul ia P. :  Lub ię  przedszkole,  bo wszyscy są dla nas mi l i .  Lubię s ię bawić 

z koleżankami,  szczególnie w sklep.  

Marta C. :  Bo są tu moje przyjació łk i  i  koledzy,  jest  dużo zabawek. 

Bardzo lubię zabawy w kąciku la lek.  
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Szymon J. :  W  przedszkolu są koledzy i  koleżanki i  jeszcze  pyszne 

obiadki .  

Agata K. :  W przedszkolu mam dużo przyjació ł  i  pełno zabawek.  

Maciek B. :  Bardzo lubię to przedszkole i  c ieszę się,  że tu jestem. 

Kocham, dzieci  i  zabawki.  W przedszkolu są fa jne dekoracje.  

Jul ia J . :  Lubię przedszkole,  bo jest  kolorowe i  bar dzo wesołe.  

 

GRUPA IV „Motylki”  

Borys S. :  Lubię przedszkole,  bo tu jest  więcej zabawek niż w domu.  

Zuzia B. :  Bo można się tu dużo nauczyć.  

Kuba B. :  Ponieważ można przynosić bajk i ,  które wspólnie oglądamy w 

przedszkolu.  

Kacper M.: Ponieważ w przedszkolu są fa jne panie, które nas dużo 

uczą. I  jeszcze możemy się pochwal ić swoją zabawką w „Dzień 

ulubionej zabawki” .  

Jul ia K. :  Lubię przychodzić do przedszkola,  bo śpiewamy i  uczymy się 

nowych piosenek  

i  mogę brać udzia ł  w wielu c iekawych konkursach.  

Zuzia J.  :  Bo mamy fa jne koleżanki i  kolegów.  

Diana P. :  Ponieważ można być dyżurnym i  wykonywać wiele 

obowiązków.  

Tomek G. :  Lubię chodzić do przedszkola,  bo często jeździmy na fa jne 

wycieczki  i  bawimy się na dworze.  

Igor W. :  Ponieważ w przedszkolu bawimy się w zabawy, które nie 

możemy się bawić w domu, bo albo jest  za mało miejsca,  a lbo nie mamy 

się z k im bawić.  

Ala M. :  Ponieważ chodzimy na ciekawe koncerty i  teatrzyki .  

 

GRUPA V „Pszczółki”  

Paul ina W. :  Bardzo lubię chodzić do przedszkola bo rozwiązuję zadania 

i  uczę się .  

Marcel  F. :  Bo mam fajnych kolegów.  
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Zosia B. :  Bo w przedszkolu s ię uczę i  bawię się z kolegami.  

Ania C.:  Dlatego że jest  w nim fa jn ie, mam fajne koleżanki,  zabawki,  

lubię swoje panie,  lubię s ię uczyć nowych rzeczy,  lubię przedszkolne 

obiadki .  

Jaś K. :  Bo lubię rysować z kolegami żołn ierzy i  lubię s ię bawić.  

Fi l ip  Ch. :  Bo lubię rysować i  jeszcze lubię bawić s ię z Jasiem i  

Marcelem. 

 

GRUPA VI „Zajączki”  

Piotrek B.:  Lubię chodzić do przedszkola bo mogę się bawić 

zabawkami.  

Franek G. :  Bo można się bawić i  poznać fa jnych kolegów i  koleżanki.  

Bo można się przynajmniej  czegoś nauczyć i  n ie mieć problemów w I  

k lasie.  Bo są fa jne konkursy.  

Dawid W :  Bo można spotkać fa jnych przyjació ł .  

W iktor ia s. :  Lubię chodzić do przedszkola,  bo mogę w nim się uczyć 

nowych rzeczy.  

M iko ła j  W.:  Bo są fa jne zadania.  

 

                                                 Przygotował d la Państwa  

                                                     p.  Maria Olszewska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


