Mija rok szkolny,
dziękujemy więc wszystkim Rodzicom
za okazaną życzliwość i przyjazną dłoń,
która nas wspierała w pracy
podejmowanej dla dobra dzieci.
Dziękujemy za zaangażowanie, współpracę
oraz aktywny udział
w organizacji życia przedszkola.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa
codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym
Dyrekcja i pracownicy
Przedszkola

Serdecznie zapraszamy Państwa do przeczytania ostatniego w tym roku
szkolnym pisemka przedszkolnego. Zbliżają się wakacje – czas wspólnych
wyjazdów i odpoczynku. Życzymy wszystkim Rodzicom oraz Dzieciom
miłego spędzenia wolnych chwil oraz wspaniałych wrażeń i przeżyć z pobytu
w ciekawych miejscach. Mamy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się
znowu, pełni nowych sił i energii na nowy rok pracy i zabawy.
Dyrekcja i Personel Przedszkola

 Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci będą odbywały się w
sierpniu. Terminy ustalono z rodzicami na pierwszym spotkaniu
organizacyjnym. Informacja na stornie internetowej przedszkola
www.przedszkole-integracyjne-kwidzyn.pl
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Szkolimy się :) nauczycielki naszego
przedszkola wzięły udział w
wspaniałym muzycznym szkoleniu
Kolorowe Do RE MI. Szkolenia
z wyobraźnią. Dziękujemy Tobie
Aniu za moc pozytywnej energii.
Wyobraźnia ma siłę.

To cudowne uczucie, kiedy gościmy naszych
zaprzyjaźnionych wolontariuszy. Odwiedziła nas
Monika nasza była wolontariuszka z Niemiec.
Dziękujemy za pamięć.

Cytrynki i Jagódki wzięły udział w I Spartakiadzie
organizowanej w Szkole podstawowej nr 6 w Kwidzynie.
W ramach różnych konkurencji zostali wyławiani
mistrzowie: origami, sprawności fizycznej, kaligrafii,
rachunków, szachów, języka angielskiego, wycinania,
rysunków, lepienia z plasteliny oraz układanek. Wyniki
zostały ogłoszone podczas dni otwartych szkoły.

Wisienki i truskawki uczestniczyły w Żakinadzie, którą zorganizowała Szkoła Specjalna.
Uczestniczyliśmy w pochodzie wiosennym oraz zaprezentowaliśmy piosenkę „Przyszła wiosna''.

W dniu 5.04.2019r. na terenie naszej placówki wolontariuszki zbierały datki na hospicjum.
Tego dnia można było zakupić kawałek słodkiego ciasta
oraz żonkile, które są symbolem nadziei na nowe życie.

Zajęcia alpakoterapii prowadzone w naszym przedszkolu
przez Panią Srożak.

Dnia 27.04.2019 roku odbył się XXV Pomorski Festiwal
Piosenki

Dziecięcej,

którego

organizatorem

jest

Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Kwidzynie. Nasze
przedszkole reprezentowała Julia Korczak wraz z
zespołem tanecznym „Rock’rollowe nutki” w składzie:
Kalina Jurkiewicz, Alicja Marciniak, Medea Jurkiewicz,
Kornelia

Sarnecka,

Emilia

Rudnicka

oraz

Helena

Uścinowicz. Dziewczynki piosenką „Przedszkolny Rock&
Roll” porwały całą widownię do super zabawy,
zdobywając tym samym wyróżnienie.

Dzieci zostały przygotowane przez Panią
Beatę Madajczak, Panią Dorotę Kuc oraz
Panią Eweliną Szwedowską.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Bożena Juniewicz
pomoc nauczyciela

Znak zodiaku:
skorpion

Hobby: muzyka, spacery z moimi pieskami
Kilka słów o mnie:
Mam 37 lat, jestem mamą trzech synów. Do grona pracowników dołączyłam we wrześniu
2018 roku. Moje zatrudnienie poprzedza odbyty 6-miesięczny staż, podczas którego miałam
możliwość zapoznania się z moimi obowiązkami i specyfiką pracy z dziećmi.
W pracy cenię: Bardzo lubię pracę z dziećmi. Najważniejsze w pracy jest
bezpieczeństwo naszych dzieci. Sumienność i punktualność to podstawa mojej pracy.
Wskazówki dla rodziców:
Z mojej obserwacji wnioskuję, że dzieci potrzebują
większego kontaktu z książką, więc czytajmy im!!!
Wskazówki dla dzieci:
Wam dzieciaki proponuję zamienić
telewizję i komputer na osiedlowy plac zabaw.

„Lato, lato, lato czeka…i nasz kącik czeka też, tu słodkości cała
rzeka więc i Ty się spiesz”
Kochani rodzice i dzieci zbliżają się wakacje a z nimi beztroski czas. Jeżeli znajdziecie
wolną chwilę wspólnie zabawcie się w kucharzy i wykonajcie proponowane przez nas
przepisy:
ZUPA SELEROWA Z ABRUZZY
Składniki:0,5 kg selera naciowego, 1 cebula, 120g ryżu, 50g boczku (wędzony, surowy),
1 litr rosołu, 2 łyżki oliwy, 2 łyżki przecieru pomidorowego, 4 łyżki sera żółtego tartego,
szczypta soli, pieprz do smaku
Wykonanie: Seler wyszorować, umyć i pokroić w plastry o grubości 1cm. Cebulę obrać
i pokroić w kostkę. Rozgrzać oliwę, podsmażyć cebulę, pokrojony boczek- stale mieszając.
Dodać przecier i seler. Smażyć 5 minut i ciągle mieszać. Małymi porcjami wlewać rosół
i gotować 20 minut na małym ogniu. Doprawić solą i pieprzem. Wsypać ryż i gotować dalsze
15 minut, aż ryż będzie miękki. Posypać zupę startym serem i podawać. Smacznego!!!
GRILLUJEMY NA OKRĄGŁO!!!!
POMIDORY FASZEROWANE FETĄ
Składniki: 4 duże dojrzałe pomidory, 100-150g sera feta, 2 ząbki czosnku, kilka łyżek tartej
bułki, 2 łyżki masła, 2 łyżki oleju, po pół łyżeczki: bazylii i ewentualnie pietruszki, sól, pieprz
Wykonanie: Pomidory myjemy, ścinamy im czapeczki i wydrążamy środki. Wydrążone
oprószamy solą i układamy na talerzu otworami do dołu, żeby wyciekł sok. Posypujemy
pieprzem. Czosnek siekamy i ucieramy z odrobiną soli, mieszamy z fetą, pokrojonymi w drobną
kostkę czapeczkami, bułką tartą i ziołami. Układamy na grillu, skrapiamy olejem i pieczemy
przez 10-15 minut.

PORADNIK KULINARNY
Kilka kropli soku z buraków ładnie zabarwi lukier na różowo
Kasza gryczana będzie smaczniejsza, jeśli wsypiesz ją do wody po gotowanych
ziemniakach. Dodaj łyżkę masła i gotuj na małym ogniu
By ciasto drożdżowe miało złocisty kolor, mąkę na rozczyn wymieszaj z odrobiną
budyniu waniliowego w proszku
Chrzan będzie idealnie biały, gdy zetrzesz go wprost do naczynia z gotową zalewą z
wody, octu i szczypty cukru.

KUCHNIA
WĘGIERSKA
Sztuka kulinarna nie jest dziełem przypadku. Wpływa na nią
historia danego kraju, tradycje i obyczaje, warunki
klimatyczne i ekonomiczne. Uwarunkowania te, sprawiają, że
każda kuchnia narodowa jest trochę inna. Co jest
charakterystycznego

w

kuchni

węgierskiej?

Przede

wszystkim papryka - jest bezapelacyjnie królową węgierskich
przypraw. Powiedzenie mówi, że węgierska gospodyni, kiedy
ma przygotować posiłek stawia na stole słoik z papryką
i zastanawia się, co do niej dodać. Kuchnia węgierska nie ma
sobie równych zarówno co do liczby potraw zawierających
paprykę, jak i w ilości tej przyprawy dodawanej do jednej potrawy. Czerwona, żółta, zielona,
kolorowa, ostra, łagodna, słodka, i jakiej jeszcze tylko zapragniemy. Występuje pod wszystkimi
postaciami (mielona, suszona, gotowana, konserwowana) i stanowi naprawdę ważny składnik
diety przeciętnego Węgra. Obecnie Węgrzy używają przeważnie słodkiej papryki do
przyprawiania posiłków, a nie ostrej, tak jak głosi legenda.
Narodowym daniem Węgrów jest zdecydowanie „pórkólt" czyli gulasz - zawiesista zupa,
przyrządzona z ziemniaków, papryki i właściwie każdego rodzaju mięsa (wołowego,
wieprzowego, drobiowego, baraniego), doprawiona przyprawami (czosnkiem, solą, pieprzem
i oczywiście sproszkowaną papryką). Powstanie gulaszu jest związane z koczowniczą
przeszłością Węgrów, kiedy to idealnym rozwiązaniem na ogrzanie się i dostarczenie sobie
odpowiedniej ilości energii, było przygotowanie mięsnej potrawy na otwartym ogniu. Pierwsze
wzmianki historyczne dotyczące tego dania sięgają już IX wieku. Skład gulaszu zmieniał się
na przestrzeni wieków, ale to, że tradycyjnie podawany jest w kociołku, w którym jest
przyrządzany, nie uległo zmianie.
Z kolei narodowym napojem Węgier jest „kave" - większość mieszkańców tego kraju jest
wprost nałogowymi miłośnikami kawy. Ponoć można się zdziwić tym, jak dużo kawy może
wypić typowy Węgier w ciągu jednego dnia. Czarną, bardzo mocną i słodzoną obficie do smaku
kawę pija się z małych filiżaneczek - na życzenie klienta może być podana z mlekiem albo z
bitą śmietaną. Zwolennicy herbaty są tutaj w mniejszości. Kawa na Węgrzech jest bowiem
znacznie popularniejszym napojem niż herbata i serwowana jest w każdym, nawet
najmniejszym barze.

Węgrzy nie stronią również od słodyczy, które często traktują jako przekąski lub desery.
"Retes" - to najpopularniejsze węgierskie ciasto (podobne do strucli), które ma kształt
zawijanego po obu końcach ruloniku, nadziewanego białym serem z rodzynkami, jabłkami lub
wiśniami z orzechami włoskimi. Sekret dobrego retes'a tkwi w mące użytej do wypieku powinna być idealnie wysuszona.
Przepis na "Retes"







100g tłuszczu (masło lub smalec)
600g mąki
1 jajko
2 łyżeczki octu
pół łyżeczki soli
masło do nasączenia ciasta
Masło roztopimy i po wystygnięciu

rozrabiamy z mąką, jajkiem, octem i około 200ml bardzo lekko osolonej wody, aż do uzyskania
miękkiego ciasta bez problemu odchodzącego od rąk. Posypujemy mąką powierzchnię, na
której wyrabiamy ciasto, po czym formujemy z niego kule kształtu małego bochenka chleba.
Każdą z nich przykrywamy ciepłą ceramiczną miską na około 20 minut.
Ciasto jest gotowe wtedy, gdy stanie się miękkie i lekkie dotknięcie palcem pozostawi na nim
ślad. Następnie na dużym prostokątnym stole, przykrytym czystym, lnianym obrusem,
podsypujemy mąkę i kładziemy ciasto. Rozciągamy je w dłoniach ażdo rozmiarów dużego
talerza i układamy na środku obrusa. Kropić roztopionym masłem i powoli zaczynamy
rozciągać je dłońmi w kierunku brzegów stołu, zaczynając od środka placka.Ciasto musi
rozciągnąć się do tego stopnia, by całkiem pokryć powierzchnię stołu. Odcinamy jego
nadmiar na brzegach i obficie kropimy roztopionym masłem. W ręce chwytamy jeden brzeg
obrusa i wraz z ciastem unosimy do góry. Trzeba tak manewrować, by ostatecznie płachtę
rozwałkowanej masy złożyć na pół. Następnie skrapiamy masłem górną powierzchnię ciasta i
znów składamy je na pół. Operację powtarzamy aż do uzyskania prostokąta o wymiarach
odpowiadających wymiarowi płaskiej dużej blachy do pieczenia. Wówczas, po ponownym
nasączeniu ciasta tłuszczem, na jeden z jego brzegów nakładamy przygotowane wcześniej
nadzienie i całość ostatecznie zwijamy niczym roladę. Wierzch ciasta jeszcze raz skrapiamy
masłem i układamy je na blasze. Analogicznie postępujemy z pozostałymi plackami.
Proces rozwałkowywania ciasta można zobaczyć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=ueQ15eh4EHg
Pieczemy je na złoto w nagrzanym piekarniku w temperaturze około 200st.C

STRES PIERWSZOKLASISTY
Nasi „zerówkowicze” kończą już czas edukacji i zabawy w przedszkolu i niebawem staną przed
nowymi wyzwaniami i trudnościami w szkole. Początkowe tygodnie nauki to dla większości
dzieci ogromne przeżycie. Można to porównać do stresu, jaki towarzyszy dorosłemu
człowiekowi przy zmianie pracy, zmianie miejsca zamieszkania, zawarciu związku
małżeńskiego. Nasz przedszkolak wchodzi w szkolne środowisko bez doświadczeń, często
bez znanych sobie rówieśników, oczywiście bez rodziców. Nowa szkoła, nowe obowiązki, nowa
pani- to dla dziecka wielkie zmiany.
RADY DLA RODZICÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE:
Nie strasz dziecka szkołą - postaraj się aby rozpoczęło naukę w szkole bez uprzedzeń
Współuczestnicz z dzieckiem w jego przygotowaniach do szkoły
Naucz je regularności w pracy i nauce, pomóż mu zorganizować się i nabrać
potrzebnych na co dzień nawyków
Obserwuj postępy w nauce, jeżeli potrzeba pomagaj, tłumacz ale nie wyręczaj
Ciesz się z jego osiągnięć, chwal, zachęcaj
Towarzysz mu w jego staraniach, a także w porażkach
Słuchaj uważnie, co do Ciebie mówi, nie lekceważ jego problemów
Poznaj jego kolegów, pomóż mu rozwiązywać konflikty z rówieśnikami
Bądź cierpliwy, uważny, wyrozumiały ale i konsekwentny
Włącz się w życie szkoły, utrzymuj kontakty z nauczycielami i innymi rodzicami
Bądź dla swojego dziecka oparciem
Pozwól mu uwierzyć w siebie i pamiętaj, że droga do samodzielności jest długa i
trudna
Każde dziecko jest zdolne, jedno bardzo ładnie rysuje, drugie bez żadnego wysiłku uczy się
języków obcych, inne wspaniale śpiewa, tańczy lub z łatwością rozwiązuje najtrudniejsze
zadania matematyczne. Te wszystkie zdolności odkryć można już u malucha. Im wcześniej
je zauważymy i im szybciej zaczniemy je rozwijać tym lepsze efekty osiągnie dziecko

w przyszłości. Dlatego zachęcamy, aby spróbować nieco więcej czasu poświęcić naszym
dzieciom. Nie trzeba czynić specjalnych zabiegów. Zainteresowania oraz umiejętności
naszej pociechy można rozwijać przy okazji np.: sprzątania, wspólnego przygotowywania
posiłku, wyprawy do sklepu, czy codziennej podróży do przedszkola. Wiek przedszkolny to
okres, w którym dziecko rozwija się najszybciej. Uwierzmy w nasze dzieci w ich zdolności
i możliwości, a tym samym pozwólmy im uwierzyć w samych siebie.
Pamiętajmy:
W każdym dziecku drzemią jakieś talenty, niezwykłe umiejętności i pasje, tylko czasami
tego jeszcze nie widać albo inni nie zwracają na nie uwagi. Powiedz mu, że każdy potrafi
robić coś szczególnie dobrze.
Nie zwracaj, zbyt przesadnie, uwagi na dziecięce słabości, jeżeli maluch nie potrafi rysować
tak jak jego koledzy, ćwicz razem z nim i nie wypominaj mu tego. Dziecko powinno
dowiedzieć się od ciebie, jak pokonywać słabości, jak sobie radzić z trudnościami i jak
coraz więcej radości czerpać z tego, co potrafi i z tego, czego się może nauczyć.
Ucz dziecko nawiązywać kontakty z innymi, odczuwać empatię. Przełamuj wraz z nim
nieśmiałość. Rozwój społeczny i emocjonalny to podstawa całego rozwoju. Rozwijanie
wyłącznie zdolności intelektualnych może sprzyjać rozwojowi człowieka genialnego
intelektualnie, ale zagubionego emocjonalnie.
Pozwalaj dziecku swobodnie odkrywać świat. Niech doświadczenie stanie się podstawą
poznania.
Poważnie traktuj wszystkie dziecięce pytania i problemy odpowiadaj na nie, jeżeli potrafisz,
a jeśli nie znasz odpowiedzi, uczciwie przyznaj się do tego i zaproponuj wspólne
poszukiwanie odpowiedzi.
Unikaj stereotypowego traktowania i oceniania. Co z tego, że wszystkie dzieci
rysują kwiatki w wazonie a twoje w kominie? Każde dziecko ma prawo inaczej
spostrzegać rzeczywistość.
Twórz warunki sprzyjające dziecięcej samodzielności. Pozwalaj na poszukiwanie najlepszych
rozwiązań. Daj czas na zastanowienie. Nie żałuj pochwał. Zachęcaj do dokończenia
rozpoczętej pracy. Wytrwałość i konsekwencja będzie dziecku potrzebna w rozwijaniu swoich
zdolności i pasji.

Wakacje, są wakacje!
Razem z rodzicami
idziemy na dworzec.
Już czeka na nas pociąg!
Jedziemy nad morze!
Walizka pełna ubrań,
A głowa pełna marzeń.
Co czeka nas na miejscu,
Za chwilę się okaże!
Jedziemy pośród pól;
Jedziemy przez lasy.
Mijamy miasta, wsie.
Jedziemy na wczasy!
Nareszcie pociąg zwalnia
I wjeżdża już na stację.
A nam się krzyczeć chce:
WAKACJE, są WAKACJE!
Barbara Szelągowska

WAKACJE
Już jest lato, już jest lato!
Wyjeżdżamy z mamą, tatą.
W góry, w lasy lub nad morze,
Każdy jedzie tam, gdzie może.
Bliżej słońca, bliżej wody,
By się kąpać dla ochłody.
Na jagody chodzić w las,
Bo wakacji nadszedł czas.

Tato, czy już lato?
Powiedz, proszę! Powiedz tato
po czym można poznać lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już
się zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach;
Po bitej śmietanie z truskawkami;
Po kompocie z wiśniami;
Po życie, które na polach
dojrzewa;
Po letnich ulewach;
Po słowiku, co wieczorami
śpiewa;
Po boćkach uczących się latać;
Po ogródach tonących w
kwiatach;
Po świerszczach koncertujących
na łące;
Po wygrzewającej się na mleczu
biedronce;
Po zapachu skoszonej trawy i róż;
I… już!
Barbara Szelągowska
NA WESOŁO
Nauczycielka pyta Jasia:
- co jest najlepszym
czworonożnym
przyjacielem człowieka?
- Łóżko proszę Pani

WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA
„Suknia Pani Wiosny”
Dwa jeże z niecierpliwością wyczekiwały nadejścia pani Wiosny. Wiedziały, że jest to piękna
pani, która znana jest z tego, że jest bardzo elegancka. Znana jest z tego, że przychodzi z wizytą w
bardzo pięknych sukniach. A czym nas zaskoczy tej wiosny? Jeże były tego bardzo ciekawe.
- Ja myślę, że pani Wiosna w tym sezonie pojawi się w długiej żółtej sukni. W kolorze słońca
będzie jej do twarzy. Może wówczas bardziej spodoba się słońcu i dzięki temu przyjdą ciepłe dni.
- A ja myślę, że pani Wiosna przybędzie w sukni w kolorze zielonym. Będzie w niej wyglądać
bardzo świeżo. Jak przejdzie się w niej po polach, to na pewno trawa będzie chętniej rosła.
- Ładnie będzie wyglądać w suki błękitnej. Jak w niej nad rzeką stanie, wszelkie lody wnet się
roztopią, a źródlana woda popłynie aż do morza.
- Najładniej będzie wyglądać w sukni w kwiaty. Wokół niej będą latać motyle. Wówczas
świat będzie bardziej kolorowy.
Tak mijały kolejne dni, a wiosny nikt nie widział. Jeże zaczęły się zastanawiać, cóż takiego
się stało z panią Wiosną? Dlaczego ich nie odwiedza?
- Może pani Wiosna zniszczyła suknię w podróży i nie może się nam teraz pokazać?
- A może pani Wiosna pobrudziła suknię błotem i musi ją wyczyścić zanim się nam w niej
pokaże?
Mijały kolejne dni, a jeże ciągle wiosny nigdzie nie widziały. Było to bardzo dziwne. Aby to
wyjaśnić udały się do sowy, która ponoć wszystko wiedziała.
- Sowo, powiedz nam, dlaczego pani Wiosna nie chce na odwiedzić? - zapytały jeże.
- Jak to, przecież była u was wczoraj, przedwczoraj i przed- przedwczoraj. Jest u was od już od
wielu dni - wyjaśniła sowa.
- Jak to, my przecież jej nie widzieliśmy - dziwiły się jeże.
- Może nie przyglądaliście się zbyt uważnie - wytknęła sowa.
- Wyglądaliśmy wiosny codziennie. Na pewno jej nie było - upierały się jeże.
- Ależ była - równie uparcie odpowiedziała sowa.
- Jeśli tak, to w jakiej była sukni? - zapytały jeże, chcąc tym samym dowieść, że to one mają
rację.
- Suknia pani Wiosny jest w kolorze wiosny - wyjaśniła sowa dodając - gdy ogrzewa was w
południe ciepłym słońcem ma suknie w kolorze żółtym, gdy spaceruje po łące, jej suknia jest zielona,
gdy nad wodą stoi, suknia jest niebieska, a gdy na tle kwitnącego sadu się pojawia, to suknię ma
koloru kwiatowego.
- To dlatego pani Wiosny nie możemy zobaczyć - stwierdziły jeże.
- Ależ przeciwnie, panią Wiosnę widać wszędzie. Jeśli dostrzeżecie ciepłe słońce, zieloną
trawę, płynącą wodę w rzece, czy kwitnące kwiaty, bądźcie pewni, że za tym wszystkim stoi pani
Wiosna.
Jeże wracając od sowy uważnie się rozglądały. Tym razem bez trudu odnalazły panią Wiosnę.

WAŻNE SPRAWY
Spędzamy w przedszkolu w towarzystwie kolegów i koleżanek dużą część dnia. Jak się
zachowujemy i co robimy, by czas spędzony w przedszkolu był radosną zabawą?
Kiedy w sali wydarzy się jakaś nieprzyjemna sytuacja siadamy przed panią i rozmawiamy.
To są nasze ważne sprawy. Uczymy się wtedy, że:

 nie należy kłamać,
 nie wolno bić innych dzieci
 zabierać do kieszeni lub do domu nie swoje rzeczy,
 nie bawić się w wojnę,
 brzydko mówić,
 po skończonej zabawie należy wspólnie posprzątać,
 każdą pracę należy wykonywać dobrze i do końca
 używamy czarodziejskie słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, dowiedzenia

Jacy będziemy, gdy dorośniemy? Wszystko czego się nauczymy
w dzieciństwie zaowocuje w naszym przyszłym dorosłym życiu, nie
lekceważmy zatem naszych negatywnych zachowań. Uczmy się miłość,
przyjaźni, szacunku do drugiego człowieka i do dobrej pracy.
SPOSOBY NA NUDĘ
DOMOWY FITNESS – Wypowiadamy magiczną formułę „To jest taka gra, rób dokładnie to,
co ja” i wymyślamy ćwiczenie - pozostałe osoby naśladują je. Trzylatkowi trzeba czasem
podpowiedzieć, np. „Skaczemy”, „Robimy pajacyki” itp.
PRAWDA CZY FAŁSZ? – Zabawa polega na wymyślaniu absurdalnych twierdzeń, np. „ Koty
szczekają - prawda czy fałsz?”, „ Krowy piją mleko - prawda czy fałsz?” na przemian z
prawdziwymi i proszeniu dziecka, aby korygowało błędy.
Z CZEGO SKŁADA SIĘ…? – Staramy się przypomnieć sobie jak najwięcej elementów,
z których składa się jakiś przedmiot, np. szafa, dom, samochód. Tego typu zadania ćwiczą
myślenie analityczne, pomagają rozdzielić w myślach całość na mniejsze części.

Pokoloruj wakacyjny obrazek. A gdzie Ty wybierasz się na wakacje?

ZAGADKI
Czy wiesz jak ta pora roku zwie się pośród ludzi,
gdy słonko późno spać idzie a wcześnie się budzi.
(lato)
Trwają 2 miesiące, lubią je uczniowie
bo mogą odpocząć i stawać na głowie.
(wakacje)
Żółte i gorące,
na błękitnym niebie.
Ogrzewa Ziemię,
zwierzęta i ciebie
(Słońce)

Mrugają, mrugają,
choć oczek nie mają.
Widać je na niebie, gdy
czas spać na ciebie.
(gwiazdy)

Deszcz ze słońcem
razem utkali,
wiszący na niebie
kolorowy szalik.
(tęcza)
Jakie to zwierzę sobie pozwala
kupować buty u kowala.
(koń)
Znany jest z czystości,
znany jest z urody.
Wciąż się łapką myje,
chociaż nie ma wody.
(kot)

W kubeczku czy na patyku
wszyscy je lubimy.
Miło latem na języku,
poczuć małą porcję zimy.
(lody)

Długa i wąska
z krótkimi włoskami,
wesoło pląsa
pomiędzy zębami.
(szczoteczka do zębów)

W tubce lub butelce,
biały i pachnący.
Trzeba się nim posmarować,
wychodząc na słońce.
(krem do opalania)

Patyczki drewniane,
w pudełku schowane,
pięknie rysują,
zatemperowane!
(kredki)

Gdy do ucha ją przyłożę,
morza szum powróci do mnie.
W tej skorupce, małe morze,
lato może nam przypomnieć.
(muszelka)

Łatwą zagadkę dziś mamy,
kim jest mama mamy?
(babcia)

Wszyscy do mnie zaglądają,
co o wygląd schludny dbają.
(lusterko)

Policz i wpisz w okienko odpowiednią liczbę zwierząt.

Wytnĳ kwadraty i naklej w odpowiednich okienkach.
Policz ile elementów jest w poszczególnych zbiorach.

Wyklej kontur kwiatka wałeczkami z plasteliny.

www.forum-media.pl

Dorysuj lub skreśl odpowiednią ilość Słoneczek.
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