KWARTALNIK

Witamy serdecznie wszystkie dzieci i rodziców, a szczególnie ciepłe przytulaski kierujemy do
najmłodszych przedszkolaków – Cytrynek i Jagódek.
Początki bywają trudne, ale głowa do góry, będzie dobrze!
To właśnie z myślą o Was powstał ten wiersz.

MALUCHY
Ale hałas, ale krzyki w przedszkolu od rana.
Lamentują małe dzieci i wołają: - Mama!!!
Nie zostawiaj mnie mamusiu, ja nie chcę tu zostać
Chcę do domu wrócić z tobą, trochę dłużej pospać.
Nic mi się tu nie podoba i nie znam nikogo.
Obiecuję, będę grzeczny, tylko weź mnie z sobą!
- Nigdy mnie nie zostawiałaś, mamusiu kochana!
Dokąd idziesz? Ja chcę z tobą, nie będę tu sama!
Chciałam chodzić do przedszkola, chciałam się tu bawić,
ale ty nie możesz przecież samej mnie zostawić!
Dobrze, już nie będę płakać, obiecałam tacie.
Po pracy przyjdziecie po mnie? Wiem, że mnie kochacie.
Nagle w sali, przez okienko, słońce zaświeciło
i zrobiło się weselej, wszystko się zmieniło.
Gdy wróciły mamy z pracy, trochę się zdziwiły,
że ich dzieci aż tak bardzo wcale nie tęskniły:
- Było śmiesznie, starsze dzieci udawały żaby,
potem wzięły nas za ręce, do wspólnej zabawy.
- Całkiem fajnie było mamo, bawiłem się z Krzysiem
Jutro przyjdę do przedszkola z ulubionym misiem.

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
Przewodnicząca: Aneta Marczewska
Zastępca: Anna Rydel – Dubas
Sekretarz: Marta Kawiak
Członkowie: Anna Kowalczuk, Grażyna Kwiatkowska, Monika Tul, Kamila Woźniak

Drodzy Rodzice!!!
Grupa Ananasowa bierze udział w plebiscycie Dziennika
Bałtyckiego na Najsympatyczniejszą Grupę Przedszkolną. Bardzo prosimy o wysyłanie
SMS o treści DGB.20 na numer tel. 72355
TABLIT
We wrześniu w naszej placówce gościliśmy panią Annę Basińską z Uniwersytetu
Adama Mickiewicz w Poznaniu. Pani Ania przybliżyła nam metodę modelowania
dialogu QTA oraz interaktywny program TABLIT na których w bieżącym roku będą
pracowały grupy wiśniowa i malinowa. Metody te rozbudzają ciekawość świata,
pomagają dzieciom przełamać barierę językową oraz uczą nauczycieli pozytywnej
dyscypliny w grupie.
ZAJĘCIA W MULTICENTRUM – MODUŁ K-FIRST
Od września najstarsze przedszkolaki z grup wiśniowej, truskawkowej i pomarańczowej
uczestniczą w zajęciach w Multicentrum w Bibliotece Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie.
Koncepcją Multicentrum jest zapoznawanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze światem
technologii. To interaktywne centrum nauki służące wzbogacaniu wiedzy oraz oferujące
szeroki zakres działań i doświadczeń dotyczących wielu tematów, połączonych z
zaawansowanymi i najnowszymi technologiami informatycznymi.

Mamy przyjemność poinformować, że już po raz trzeci Pan Jerzy Śnieg zgodził się
wesprzeć nasze przedszkole w ramach akcji „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”.
Dzięki okazanemu wsparciu udało nam się zorganizować zajęcia wspierające rozwój
naszych dzieci. Serdecznie dziękujemy ♥

Ogromne podziękowania dla p. Stanisława, który zbudował domek dla bezdomnych
kotów. Domek umieścimy w wybranym miejscu w Kwidzynie ❤ Kochani Rodzice gorąco
zachęcamy do wykonania domków wraz z dziećmi ❤. Gotowe budki można dostarczyć do
przedszkola. Koordynatorzy akcji umieszczą je w najbardziej potrzebujących miejscach.

Przerwany Marsz
W dniu 6 września dzieci z najstarszych grup w przedszkolu wzięły udział w akcji
Przerwany Marsz. Z tej okazji gościliśmy babcie oraz dziadków, którzy razem z nami
odśpiewali Hymn Polski. Celem akcji było kształtowanie postaw patriotycznych wśród
najmłodszych oraz integracja z seniorami. W akcji wzięły udział grupy: pomarańcze, wiśnie
i truskawki.

Dzień Przedszkolaka
20.09.2019 obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka, z tej okazji witaliśmy naszych
kochanych

przedszkolaków

przy

wesołej

muzyce

oraz

słodkim

poczęstunku.

Wszystkim Przedszkolakom życzymy samych wspaniałych chwil oraz mnóstwo uśmiechu.
Dziękujemy za wspólną zabawę!

Akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej
Występ dzieci z grupy pomarańczowej.
Serdecznie dziękujemy za wspaniały występ.
Wszystkim nauczycielom oraz Pracownikom
przesyłamy najlepsze życzenia.

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt.
Nasze przedszkole już od kilku lat organizuje zbiórkę karmy oraz rzeczy potrzebnych dla
bezdomnych zwierząt. Akcję „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt” rozpoczęliśmy na
początku października. Podczas trwania akcji staraliśmy się realizować cele dydaktyczne
oraz wychowawcze. Prowadzone były zajęcia o tematyce zwierzęcej. Ponadto dzięki
zaangażowaniu rodziców oraz pracowników przedszkola, każdą z grup odwiedziły psy, koty,
chomiki, króliki itp.
Zależało nam, aby podczas trwania akcji zaangażować jak najwięcej osób. Tak jak każdego
roku i teraz dołączyli do nas przedstawiciele okolicznej lokalności. Jest to dla nas ogromny
zaszczyt i powód do dumy, gdyż swojego wsparcia udzielili nam m.in. Biblioteka Publiczna
Gminy Kwidzyn, Grupa Teatralna Jerzego Majdy, Klub Gold Welles Fitnes&Gym, Sklep
odzieżowy „Olika”, Salon Fryzjerki Ewa Kissa, Restauracja Miła, Papierowe Bistro,
International Paper, Pan Jerzy Śnieg, Pan Jerzy Majda, Sklep papierniczy 13.

Łącznie zebraliśmy ponad 200 kg karmy suchej
oraz mokrej. Podjęliśmy działania mające na celu
ochronę

kotów

zbudowaliśmy

przez

zimą.

specjalny

W

tym

celu

domek/budkę

dla

potrzebujących kotów.
Zwieńczeniem akcji było stoisko z domowymi
wypiekami.
Pragniemy podziękować wszystkim za ogromne
serce i zaangażowanie.

17.10.2019 W czwartek gościliśmy w naszym przedszkolu Pana Jerzego Majdę,
który w niezwykły sposób przeniósł nas w świat bajek. Serdecznie dziękujemy ♥

Pasowanie na przedszkolaka
Tradycją naszego przedszkola jest,
że

każdego

przyjmujemy

roku

w

ciekawy

nowych

sposób

przedszkolaków

do naszej społeczności.
Również i w tym roku nie zapomnieliśmy
o naszych najmłodszych.
Przedszkolaki z grupy cytrynowej i jagodowej w odświętnych strojach śpiewały,
recytowały, tańczyły zmieniając się w prawdziwych artystów, a tym samym prezentując
umiejętności nabyte

w

przedszkolu.

Na

zakończenie

uroczystości

pani

dyrektor

zaczarowanym ołówkiem pasowała wszystkie maluszki na przedszkolaków.
Dzieci otrzymały dyplom upamiętniający to wielkie święto „Pasowanie na
przedszkolaka". Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze, zakończyła się
słodkim poczęstunkiem dla wszystkich przedszkolaków.

To będzie….
Teatralia
W tegorocznych teatraliach udział wezmą dzieci 5-6 letnie z grupy truskawkowej.
Tytuł przedstawienia „Kruszyna szczęścia”.
Scenariusz: Katarzyna Rudnik
Reżyseria i dekoracja: Ilona Czarnik
Muzyka: Anna Badura

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
Miś to nie tylko pluszowa przytulanka, to „ktoś" bardzo bliski, czuły, cierpliwy
i często niezastąpiony. Misiaczki towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości jak
i smutku. Są powiernikami dziecięcych tajemnic, ocierają łzy, pomagają zasypiać. To nic,
że ucho się naderwało, to nic, że kolor wypłowiał. Czym starszy miś, tym więcej tajemnic
posiadł i bliższy jest dziecięcemu sercu.
Warto zauważyć, że jedno z dziecięcych czasopism zatytułowane „MIŚ" wydawane jest od
1957 roku, co oznacza, że wkrótce będzie obchodziło swoje 50 urodziny.
25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia. Miś jest
przyjacielem dzieci, czy wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela

MIKOŁAJKI
Mikołaj
Na Świętego Mikołaja ucieszy się
dzieciąt zgraja, bo chłopaki i
dziewczęta wyczekują na prezenty:
jedne będą miały cacko, że się
sprawowały gracko, a zaś drugie dla
zachęty, by nie były wiercipięty.
Święty, któremu poświęcony jest dzień 6 grudnia. Dziś
kojarzymy go najczęściej ze zwyczajem obdarowywania dzieci
prezentami. Mikołaj przynosi tylko drobne podarki, przeważnie
słodycze. Wkłada je pod poduszki lub do bucików czy skarpet.
W dawnej Polsce odwiedzał domy w asyście diabła, prowadzonego na łańcuchu i dwóch
aniołów. Grzecznym dzieciom Mikołaj wręcza prezenty, niegrzeczne obdarowuje rózgą z
gałązek brzozy. Musi ona wisieć aż do następnych odwiedzin. Na większe prezenty trzeba
poczekać do Wigilii i poszukać ich pod choinką.
Redakcja: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
Opiekun gazetki: M. Chmielecka
Redaktor: E. Zawadzka – Stippa
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ANNA MALEC
nauczycielka w grupie dzieci 3-4 letnich JAGÓDKI
Witam, nazywam się Anna Malec, jestem szczęśliwa
mamą Ksawcia.
Znak zodiaku: ryby.
Hobby: gotowanie.
Uwielbiam wspólnie z synkiem przyrządzać różne dania. Uwielbiam również aktywnie spędzać
czas, wieczorami biegam ;)
Od zawsze uwielbiłam zajmować się dziećmi. Już nawet jak mała dziewczynka troskliwie
chciałam opiekować się młodszymi i tak mi pozostało. Od zawsze kochałam dzieci, dlatego
postanowiłam skończyć studia pedagogiczne. W roku 2012 ukończyłam Wyższą Szkołę
Humanistyczną na kierunku wczesna edukacja z logopedią, co umożliwiło mi podjęcie pracy
w przedszkolu. W zawodzie nauczyciela pracuję od 2013 roku. Ta pracą przynosi mi wiele
radości oraz satysfakcji.
Rada dla Rodziców:
Drodzy Rodzice Wasze kochane dzieci są bardzo
mądre i bystre, więc na pewno wyczuwają Wasz
niepokój związany z rozłąką. Zróbmy wszystko
żeby sami być pozytywnie nastawieni wtedy i dzieci
będą pewniej przekraczały próg sali. W przedszkolu
zawsze jest fajnie.

Rada dla dzieci:
Kochane dzieciaki zawsze możecie do nas przyjść, porozmawiać oraz się przytulić.

Rogal Świętomarciński
Historia pieczenia rogali zrodziła się w 1891 roku, gdy proboszcz parafii św. Marcina w
Poznaniu, poprosił wiernych, aby wzorem patrona zrobili coś dla biednych. Św. Marcin był
znany ze swojej dobroci i pomocy biednym. Jak głosi legenda
pewnego dnia odwiedzając wiernych na swoim białym koniu
zgubił podkowę, którą podniósł miejscowy cukiernik i wzorując
się jej kształtem uformował ciasto z migdałami. Gdy rogale były
upieczone rozdał je biednym.

Tradycyjnie rogale marcińskie są przygotowywane w Poznaniu
z okazji dnia św. Marcina - 11 listopada. Ciasto półfrancuskie delikatne i listkujące się, nadzienie z białego maku, orzechów i
bakalii, to naprawdę silna pokusa! Warto zaskoczyć rodzinę własnoręcznie
przygotowanymi, ciepłymi rogalami, które po prostu rozpływają się w ustach! Bardzo
polecam :-)
Składniki na ciasto drożdżowo - francuskie (12 dużych rogali):









1 szklanka letniego mleka
1 łyżka suchych drożdży (12 g) lub 24 g drożdży świeżych
1 jajko
pół łyżeczki ekstraktu z wanilii
3,5 szklanki mąki pszennej
3 łyżki cukru
szczypta soli
225 g masła, w temperaturze pokojowej (30 g do ciasta i 195 g do przekładania)

Mąkę pszenną wymieszać z suchymi drożdżami (ze świeżymi najpierw zrobić rozczyn - tutaj
instrukcja), dodać resztę składników i rozetrzeć pomiędzy palcami, pod koniec dodając 30 g
roztopionego masła. Wyrobić ciasto, bardzo krótko - tylko do połączenia; powinno pozostać
lepiące. Uformować z niego prostokąt i owinąć szczelnie folią, następnie schłodzić w
lodówce przez około 1 godzinę.
Schłodzone ciasto przełożyć na stolnicę i rozwałkować w prostokąt o wymiarach 30 x 15 cm,
tak, aby krótsze strony stanowiły górę i dół. Pozostałą ilość masła z przepisu (195 g)
rozsmarować równomiernie na cieście (zostawić pół cm marginesu wokół). Złożyć 1/3 ciasta
od góry ku środkowi, następnie złożyć dolną część tak, by przykryła pierwszą (tak, jak
składamy kartkę papieru). Dobrze skleić brzegi, odwrócić ciasto o 90º (by wałkowanie było
prostsze) i delikatnie rozwałkować na prostokąt o wymiarach 25 x 17 cm używając jak
najmniejszej ilości mąki do podsypywania. Złożyć ponownie na 3 części i schłodzić przez
45 minut w lodówce (ciasto owijamy folią spożywczą, by nie wyschło).

Proces wałkowania i składania powtarzać kolejne 3 razy, chłodząc ciasto między
wałkowaniami przez 30 minut. Po ostatnim rozwałkowaniu i złożeniu ciasto dobrze owinąć
folią spożywczą i włożyć do lodówki na minimum 5 godzin, a najlepiej na całą noc.
Wyjąć z lodówki na 20 minut przed robieniem rogalików.
Nadzienie:









300 g białego maku
100 g masy marcepanowej
3/4 szklanki cukru pudru
100 g orzechów włoskich
100 g zblanszowanych migdałów
2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej
2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany 18%
3 podłużne biszkopty, pokruszone na okruszki

Ponadto:



1 jajko roztrzepane z 1 łyżką mleka do posmarowania
posiekane orzechy włoskie lub migdały do posypania

Mak i orzechy sparzyć gorącą wodą, po 15 minutach odcedzić i osączyć. Zmielić dwukrotnie
w maszynce razem z migdałami. Masę marcepanową rozetrzeć mikserem z cukrem pudrem,
dodać zmielony mak z bakaliami, okruszki biszkoptowe i posiekaną skórkę pomarańczową.
Dobrze wymieszać, dodać śmietanę - ale tylko tyle by uzyskać dość zwartą, ale plastyczną
masę. Masa nie powinna być zbyt płynna, ani zbyt twarda (reguluje się jej konsystencję
dodając stopniowo śmietanę).
Ciasto na rogaliki rozwałkować na prostokąt o wymiarach mniej więcej 65 x 34 cm i pokroić
na 12 trójkątów (o długich bokach). Rozsmarować nadzienie zostawiając mały margines na
wszystkich bokach trójkąta - zwijać rogaliki zaczynając od najszerszego boku, w kierunku
wierzchołka. Ułożyć na blaszce, przykryć i pozostawić do wyrośnięcia na około 40 - 50 minut
lub do podwojenia objętości.
Piekarnik rozgrzać do 180ºC. Wyrośnięte rogale posmarować jajkiem roztrzepanym z
mlekiem i piec około 20 - 30 minut, aż się ładnie zezłocą.* Wyjąć na kratkę i jeszcze ciepłe
polać lukrem, posypać orzeszkami lub posiekanymi migdałami.
Lukier:



1 szklanka cukru pudru
2 - 3 łyżki gorącej wody

Składniki rozetrzeć w naczyniu grzbietem łyżki, do gładkości. Gęstość lukru regulować
dodatkiem wody lub cukru pudru.
Smacznego :-).

Kasztanki
Składniki na ciasto:









3 paczki zwykłych herbatników
½ szkl cukru pudru
½ kostki margaryny
1 jajko
1 łyżka kakao
konfitura wiśniowa
wiórki kokosowe

Przygotowanie:
Margarynę, jajko i kakao rozetrzeć z cukrem na pulchną masę. Herbatniki zmielić w
maszynce i dodać do utartej masy. Dokładnie zagnieść, schłodzić w lodowce. Ze schłodzonej
masy zrobić kulki, nadziewając je konfitura, obtaczać w wiórkach kokosowych. Gotowe
kasztanki wstawić do lodówki na około pół godziny.

CIASTKA KUKURYDZIANE
SKŁADNIKI:
1 kostka margaryny
¾ szklanki cukru
2 jajka
3 szklanki mąki
cukier waniliowy
1/2opakowania proszku do pieczenia
5 szklanek płatków kukurydzianych
Drobno połamana czekolada, drobno posiekane orzechy, łuskany słonecznik.
Margarynę roztapiamy na małym ogniu i studzimy. Jajka ucieramy z cukrem i cukrem
waniliowym na pienistą masę. Stopniowo dodajemy mąkę wymieszaną z proszkiem i
wystudzoną margarynę. Dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy płatki kukurydziane,
orzechy, słonecznik itp. Ponownie mieszamy. Z masy formujemy kulki, mocno ściskamy i
lekko spłaszczamy. Ciastka układamy na natłuszczonej blasze i pieczemy ok. 20 min. W
temperaturze 180 stopni.

ZABAWY I ĆWICZENIA MOWY I SŁUCHU PRZUGOTOWUJĄCE
DZIECKO DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
W procesie porozumiewania się ważną rolę, obok przekazywania informacji, odgrywa
jej

odbiór.

Poprawność

wypowiedzi

słownej

odbywa

się

dzięki

prawidłowemu

funkcjonowaniu:


słuchu fizycznego – wrażliwość na fale dźwiękowe powstające w wyniku drgań
źródeł dźwięku;



słuchu muzycznego – różnicowanie wysokości dźwięku;



słychu fonematycznego – różnicowanie opozycyjnych cech dźwięku mowy
(fonemów).

Odbiór mowy zależy od prawidłowego wyodrębniania głosek opozycyjnych (np. dźwięcznośćbezdźwięczność, miękkość-twardość), ale także od umiejętności dokonania analizy fonetycznej
wyrazów (wyodrębnianie w wyrazach poszczególnych głosek), jak i syntezy słuchowej
(łączenie głosek w wyraz).
Słuch fonematyczny kształtuje się w trakcie rozwoju mowy dziecka w sposób
spontaniczny. Jeśli jednak dzieci 6-letnie mają trudności ze słuchowym różnicowaniem głosek,
to przed rozpoczęciem nauki czytania i pisania, wskazane jest prowadzenie ćwiczeń w sposób
zamierzony i celowy.
Zajęcia takie, oprócz planowanych w grupach „zerowych”, można prowadzić również
w domu – w formie zabawy.
W celu wprowadzenia tych ćwiczeń należy najpierw przeprowadzić kilka zabaw –
testów, oceniających funkcjonowanie słuchu fizycznego i słuchu muzycznego.
I tak proponuję rozpocząć zabawą w rozpoznawanie odgłosów z otoczenia : np. darcie
papieru, stukanie klockami, szum wody w toalecie itp.

Inną zabawą jest wskazywanie źródła dźwięków przy zasłoniętych oczach, czy chodzenie za
głosem (również przy zasłoniętych oczach), rozpoznawanie kolegów w grupie lub członków
rodziny po głosie.
Można też bawić się z dzieckiem w rozpoznawanie barw głosów różnych instrumentów.

UWAGA:
Jeśli dziecko potrafi wykonać wszystkie te próby bezbłędnie to można przejść do ćwiczeń
różnicujących głoski.
Zajęcia rozpoczynamy zawsze od samogłosek, z którymi na ogół dzieci nie mają
Jeśli jednak wyniki wcześniejszych ćwiczeń budzą w nas niepokój, należałoby udać się do lekarza

kłopotów. Początkowo mogą to być ćwiczenia słuchowo-gestowe, np. dziecko ma klasnąć
( laryngologa) by wykonać fachowe badanie słuchu.

wtedy, gdy usłyszy samogłoskę „a”, zaś nie reaguje, gdy słyszy inne głoski.
W zabawie o „Panu Pytalskim” – opowiadamy najpierw historię przyjaźni pana
Pytalskiego z samogłoskami : A,O,E,I,U,Y.
„Otóż pewnego dnia pan Pytalski spotkał głoskę „A”, która zaprosiła go do
ZOO. Chętnie skorzystałby z zaproszenia, ale gdy nadeszła niedziela, dzień
umówiony, zapomniał z którą głoską się umówił. Prosimy dziecko, by pomogło
Pytalskiemu”.
Wymieniamy kolejno głoski, a ono klaszcze, gdy rozpozna odpowiednią głoskę. Następnie
układamy podobne schematycznie opowiadania, np. o zaproszeniu do cyrku przez głoskę „E”
itp. Uzupełnieniem zabawy mogą być „portrety” samogłosek.
Dziecko 6-letnie powinno już operować całym zasobem głoskowym mowy, dlatego
możemy rozpocząć ćwiczenia ze spółgłoskami.
Najtrudniejsze dla dzieci i najpóźniej pojawiające się w rozwoju mowy są spółgłoski
tzw. „szumiące” : sz, ż(rz), cz, dż. Możemy więc dziecku pomóc w utrwaleniu ich poprzez
odpowiednie ćwiczenia – zabawy, np.:


„Jesienny wiatr” – dziecko razem z nami, a potem samo cichutko i głośno
szumi naśladując wiatr: szszszsz...



„Zawody samolocików” – polegające na naśladowaniu warkotu silnika: żżż...



„Zabawa w pociąg” – z odgłosem pędzących kół czczczcz.... itp.

Według podanego wzoru możemy próbować układać własne, podobne zabawy, utrwalające
pozostałe spółgłoski.
Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej należy zaczynać od podziału zdania na wyrazy
(3-4 latki), następnie zająć się podziałem wyrazu na sylaby (4-5 latki) i wyodrębnianiem
głosek w wyrazie (5-6 latki).
Zaczynamy od krótkich wyrazów 2-3 sylabowych o sylabach otwartych (czyli
zakończonych samogłoską), które dziecko mogłoby wyklaskać lub wystukać, np. ka-wa, ta-ta,
po-le, ko-la-no, so-bo-ta itp.
Jeśli dziecko potrafi dokonać tego podziału, uczymy je wyodrębniania pierwszej,a
potem ostatniej sylaby w wyrazie. Po tych ćwiczeniach możemy przejść do podziału wyrazu
na poszczególne głoski.
Przygotowujemy kilka obrazków i prosimy dziecko o wybranie z nich tych, na których
znajdują się przedmioty, których nazwy rozpoczynających się głoską „K”.
Następnie zmieniamy głoskę i powtarzamy ćwiczenie. Jeśli dziecko prawidłowo określa
pierwszą głoskę, podwyższamy stopień trudności i prosimy o wyszukanie obrazków, które
głoskę np. „K” mają na końcu swojej nazwy a na końcu wprowadzamy ćwiczenia z głoską w
środku.
Możemy bawić się również w zagadki, typu: „Powiem ci trzy słowa. Słuchaj uważnie i
powiedz, które z nich zaczyna się głoską „K”: dom, mysz, kot?” Kolejne ćwiczenie z tej
grupy, to wyszukiwanie w książce, pomieszczeniu lub na obrazku przedmiotów na głoskę:
k,l,g,t,m..... (wymienioną przez nas)
Pamiętajmy, że od stopnia utrwalenia prawidłowej artykulacji i prawidłowego
słuchu fonematycznego zależy powodzenie dziecka w szkole, przede wszystkim w zakresie
poprawnego czytania i pisania.

NADOPIEKUŃCZOŚĆ
Nadopiekuńczy rodzic to taki, który wyręcza dziecko w czynnościach, które ono może i
powinno wykonywać samodzielnie, załatwia za niego trudne, nieprzyjemne sprawy, na wiele
sposobów przesadnie ułatwia i kontroluje jego życie. Często działania rodzica dziecko
odczytuje jako sygnały typu: „ nie dasz sobie rady”, „ inni wiedzą lepiej”, „ nie wysilaj się, ktoś
zrobi to za ciebie”. Z takim nastawieniem zaczyna edukację w szkole, gdzie oczekuje się od
niego samodzielności, inicjatywy, odporności na frustrację. Nakręca się błędne koło niskiej
samooceny, wyuczonej bezradności i lęku przed wyzwaniami, które niesie życie.
Jakie są konsekwencje posiadania nadopiekuńczych rodziców:
• dziecko może być nadmiernie lękliwe, wyolbrzymiać zagrożenia;
• ma niskie poczucie własnej wartości, dominujące przekonanie: „ nie dam rady”;
• ma niewielkie umiejętności społeczne z powodu braku treningu – jest albo zbyt uległe albo
agresywne, roszczeniowe, nie radzi sobie w sytuacjach konfliktu, nie potrafi stawiać granic,
nie szanuje granic innych osób;
• przeważnie nie przejawia inicjatywy, unika podejmowania decyzji, ryzyka;
• uważa, że wszystko należy mu się bez wysiłku, liczy na to, że ktoś je wyręczy;
• łatwo się poddaje z powodu niskiej tolerancji na frustrację;
• może być słabiej rozwinięte ruchowo, bać się gier zespołowych, wspinania, biegania;
• może często chorować z braku zahartowania oraz niemożności naturalnego wyrażania
siebie.
( materiał zaczerpnięto z czasopisma Doradca Nauczyciela Przedszkola )
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ZAPROWADŹ JEŻYKA DO DOMU:

POKOLORUJ

Poczytaj swojemu dziecku…
WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA
„Pierwszy dzień w przedszkolu”
- Misiu, ty śpiochu, wstawaj szybko, bo spóźnimy się do przedszkola! - Do
przedszkola? - zapytał zdziwiony Niebieski Miś i przetarł łapką zaspane oczy. Przy jego
łóżeczku krzątał się podekscytowany Zajączek: - Jak to, zapomniałeś? Dziś nasz pierwszy
dzień. Pośpiesz się, dzieci nas potrzebują. Niebieski Miś rzeczywiście przypomniał sobie, jaki
dziś ważny dzień i zrobiło mu się trochę wstyd, że zaspał, kiedy dzielne przedszkolaki już
dawno wstały. Szybciutko ubrał się i wyszedł w towarzystwie Zajączka, który przez całą drogę
śpiewał wesoło:
Mały zając oraz Miś
do przedszkola idą dziś.
Kiedy śmiejąc się i podśpiewując weszli do sali, wszystkie dzieci już tam były. Ale wcale nie
było wesoło. Dzieci rozglądały się niepewnie dookoła, a niektóre cichutko pochlipywały w
kącikach. - No, macie dziś dużo pracy - powiedziała pani do Misia i Zajączka. - Trzeba
pocieszyć smutne dzieci.
Najsmutniejszy wydawał się Pawełek. Miś podreptał do niego i zawołał: - Witaj, Pawełku.
Czemu jesteś taki smutny? - Bo moja mama zostawiła mnie tu i poszła do pracy odpowiedział Pawełek. - Twoja mama wróci po Ciebie jak skończy pracować - zapewnił
Niebieski Miś. - A ty nie poznałeś jeszcze wszystkich dzieci i nie obejrzałeś wszystkich
zabawek. Masz naprawdę dużo zajęć na dziś. Ale Pawełek wcale nie chciał poznawać dzieci
ani zabawek. Chciał się tylko smucić i czekać w kąciku na mamę. Niebieski Miś załamał łapki:
- Co mam teraz zrobić? Nagle przyszedł mu do głowy pewien pomysł: - Pawełku, a może
posmuciłbyś się z kimś do spółki? Zobacz, Ania siedzi zupełnie sama i też jest bardzo smutna.
Razem moglibyście smucić się jeszcze bardziej. Ten pomysł spodobał się Pawełkowi, dlatego
postanowił poznać Anię. Ale smucić się we dwoje wcale nie jest tak łatwo. Trzeba przecież
zapytać, jak ten ktoś ma na imię, gdzie pracuje jego mama, czy ma siostrę lub brata, jaki
kolor lubi najbardziej, czy umie policzyć do trzech i wiele jeszcze innych pytań. W końcu robi
się raźniej, a potem już całkiem wesoło. Podchodzą inne dzieci, które znów trzeba pytać o
różne rzeczy i czas mija szybko. W dodatku pani cały czas wymyśla różne ciekawe zabawy i
uczy fajnych wierszyków i piosenek.
Pod koniec dnia Pawełek już nie był smutny. Chodził za łapkę z Niebieskim Misiem i śpiewał
wesoło:
Jestem sobie mały miś,
do przedszkola idę dziś.
Nawet nie zauważył, kiedy przyszła jego mama. Usłyszała radosną piosenkę, pocałowała
Pawełka i powiedziała: - Widzę, że już się czegoś nauczyłeś i masz tu nowych przyjaciół.
Jestem z ciebie bardzo dumna. Pożegnaj się ze wszystkimi i chodźmy do domu. Mam dla
Ciebie słodką niespodziankę. Ta "słodka niespodzianka" przypomniała Niebieskiemu Misiowi,
że sam chętnie przekąsiłby trochę pysznej kaszki z miodem. Gdy tylko upewnił się, że
wszystkie dzieci wrócą tu jutro, pomachał im łapką na pożegnanie i zadowolony udał się na
podwieczorek.

