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Kilka słów
o nas.
Jesteśmy przedszkolem publicznym z 50-letnią
tradycją. Obecnie mamy 16 oddziałów w dwóch
lokalizacjach w warszawskiej dzielnicy Białołęka:
przy ul. Liczydło 3a mieści się 6 oddziałów, przy
ul. Dionizosa 12 jest ich 10.
Uczą i bawią się u nas dzieci w wieku od 3 do
6 lat, pod czujnym okiem wykwalifikowanej, pełniej
energii i pasji kadry: nauczycieli, specjalistów oraz
personelu obsługowego.
Dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój
każdego wychowanka odpowiednio do jego
indywidualnych potrzeb. Tworzymy bezpieczne
warunki do wspólnej zabawy. Budujemy poczucie
tożsamości regionalnej i narodowej, a także
europejskiej. Rozwijamy kompetencje społeczne,
a także wprowadzamy dzieci w świat wartości.
Organizujemy proces kształcenia tak, aby dzieci były
jak najlepiej przygotowane do podjęcia nauki na
kolejnym szczeblu edukacyjnym.
Dbamy o rozwijanie potencjału twórczego
naszych podopiecznych. Wychodzimy naprzeciw
wymaganiom współczesności kształcąc u naszych
wychowanków takie cechy jak: kreatywność,
asertywność, przedsiębiorczość, innowacyjność.
W przedszkolu realizujemy wiele programów
własnych, takich jak „Literka w
krainie baśni”- wprowadzający dzieci
w
świat
pisma,
„Bezpieczny
przedszkolak”, „Podróże z Wesołym
Pędzelkiem”- przybliżający dzieciom
różne kontynenty i kraje.
Mamy
wiele
swoich
tradycji
związanych z powitaniem pór roku,
świętami, tzw. Kolorowymi Dniami.
Wpisały się one już na stałe
w przedszkolny kalendarz.
Raz w roku najstarsze grupy
przez 2 tygodnie realizują innowację
pedagogiczną
„Przedszkole
bez
zabawek”, podczas której dzieci
tworzą
zabawki
z
materiałów
wtórnych (karton, plastikowe butelki,
tkaniny, gazety).
Duży nacisk kładziemy również na współpracę
z rodzicami. Zapraszani są oni do cyklu
„Popołudniowe czytanie dzieciom”, „Spotkanie z
ciekawym człowiekiem” oraz do uczestnictwa w

popołudniowych zabawach z dziećmi raz w miesiącu.
Tradycyjnie
w czerwcu odbywa się piknik rodzinny, podczas
którego każda grupa ma swoje tematyczne stoisko.
Z powodzeniem piszemy projekty i składamy
wnioski do programu Erasmus +. Dzięki temu
nauczyciele doszkalają się w zakresie posługiwania się
językiem angielskim oraz uczestniczą w kursach
metodycznych, poznając nowe metody pracy z
dziećmi. Przyczynia się to do wzbogacenia naszej
oferty edukacyjnej.

K. K.

Z życia

przedszkola
Oddziały przy ul. Dionizosa 12
Październik
Za nami drugi miesiąc roku szkolnego, pełen
radości i dobrej zabawy.
W dniu 3 października 2018 r. nasze
przedszkole odwiedziło przenośne planetarium. Dzieci
brały udział w zajęciach warsztatowych, na których
poznały Układ Słoneczny, a później samodzielnie
wykonały emblematy znaków zodiaku. Oprócz tego
obejrzały pokaz: zobaczyły wszystkie planety, Słońce,
Księżyc, Drogę Mleczną. Była to niezwykła przygoda
szczególnie dla przedszkolaków, które
pierwszy raz uczestniczyły w takim
wydarzeniu.
„W zdrowym ciele zdrowy
duch!” Zabawy ruchowe mają
zbawienny wpływ na zdrowie
i samopoczucie dziecka. Nie tylko
wzmacniają odporność i sprzyjają
rozwojowi fizycznemu, ale i dotleniają
jego organizm. Dlatego
17 października 2018 r. odbyły się
Jesienne Zabawy Ruchowe. Dzieci
brały udział w różnych konkurencjach
sportowych np. zbieranie kasztanów,
podawanie dyni, pokonywanie slalomu
z tacą pełną kasztanów. Bawiliśmy się
przy piosenkach w języku polskim
i angielskim. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.
W dniu 19 października 2018 r. miało miejsce
„Pasowanie
na
przedszkolaka”,
wyjątkowa
uroczystość w życiu dzieci. Na ich twarzach malowały
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się wielkie emocje, ale mimo wszystko, były w stanie
z uśmiechem na twarzy śpiewać piosenki,
za co zostały nagrodzone gromkimi brawami. Pani
Dyrektor za pomocą „Czarodziejskiego ołówka”
dokonała uroczystego „Aktu pasowania”. Później
dzieci udały się do swoich grup, gdzie już czekał
przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek. Na
pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji
i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców, jak i
pań nauczycielek.
W dniu 24 października 2018 r. nasze
przedszkole odwiedziła grupa teatralna. Obejrzeliśmy
przedstawienie pt. „Misiowa Draka o Drogowych
Znakach”. Obejrzeliśmy historię Misia, który bardzo
chciał nauczyć się jeździć na rowerze. Papuga Ara
uświadomiła Misiowi, że musi poznać znaki drogowe
i przepisy ruchu drogowego, żeby móc bezpiecznie
jeździć na rowerze. Była to bardzo cenna lekcja dla
wszystkich dzieci.
Dwa dni później odbyły się „Podróże
z Wesołym Pędzelkiem”. Tym razem podróżowaliśmy
po Unii Europejskiej. Poznaliśmy hymn i flagę
Wspólnoty, obejrzeliśmy film o prawach i
obowiązkach wiążących się z obecnością w UE.
Bawiliśmy się przy piosenkach w języku polskim i
angielskim. Było przy tym dużo uśmiechu i zabawy.
Na koniec zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”,
zachowując odpowiednią postawę wykonaliśmy aż
cztery zwrotki naszego hymnu!
Ciekawe co nam przyniesie kolejny miesiąc?

M. K i A. Ł

https://panimonia.pl/2016/12/14/boze-narodzenie-karty-pracy-kolorowankiplansze-demonstracyjne/

Listopad
Za nami trzeci już miesiąc roku
przedszkolnego.
W tym miesiącu przedszkolaki bawiły się,
tańczyły, śpiewały, ale też poznawały historię
Polski związaną z 100 rocznicą Odzyskania
Niepodległości.
Dnia 9 XI 2018 r. odbyły się podróże z
Wesołym Pędzelkiem. Tym razem przedszkolaki
zwiedziły
Polskę.
Dzieci
dokładnie
przeanalizowały
mapę
naszego
kraju.

Nauczycielki opowiedziały, dlaczego doszło do
trzech
rozbiorów
i
jakie
konsekwencje
się
z
tym
wiązały. Pani
Ania
przygotowała
dla
dzieci
niespodziankę.
Przedszkolaki z
„Wesołego
Pędzelka”
mogły
zobaczyć
na
filmie, jak pozdrawiają ich osoby z różnych
krańców Polski oraz opowiadają
o swoich miastach. https://www.ekolorowanki.eu/kolorowanki-zima/

Na końcu wszystkie dzieci oraz cały personel
przedszkola odśpiewali cztery zwrotki hymnu.
Tego dnia każdy ubrany był w barwy białoczerwone.
W dniu 14 XI 2018 r. grupę I oraz IV
odwiedził powstaniec. Było to niesamowite
przeżycie zarówno dla dzieci, jak i dla
nauczycieli. Przedszkolaki mogły dowiedzieć się,
co działo się kilkanaście lat temu, jakie były to
ciężkie czasy dla wszystkich Polaków.
Tego samego dnia w grupach III, VIII, XI
oraz X odbyły się warsztaty stomatologiczne.
Panie opowiadały, jak prawidłowo myć zęby, co
jeść, aby zęby się nie psuły. Dzieci mogły
zobaczyć przyrządy stomatologiczne, z którymi
spotykamy się u dentysty. Tym razem to
przedszkolaki mogły wcielić się w tę rolę,
szczotkując, malując i nitkując ząbki.
W dniu 14 XI 2018 r. odbyło się także
rozstrzygnięcie konkursu „Jesień w oczach
dzieci”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz
zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach
realizowanych na terenie przedszkola.
Z pewnością każdy przedszkolak ma
swojego przyjaciela, do którego zawsze może się
przytulić.
Właśnie
takimi
nierozłącznymi
przyjaciółmi dzieci są misie. To ich święto
obchodziliśmy 23 XI 2018 r. Tego dnia każdy
mógł przynieść do przedszkola swoją ukochaną
maskotkę. Przedszkolaki uczestniczyły
w
zabawach
zorganizowanych
na
sali
gimnastycznej. Radości nie było końca.
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W dniu 26 XI 2018 r. przedszkole
odwiedził teatr ze spektaklem „Legenda białego
orzełka” . Przedszkolaki mogły przenieść się
w zaczarowany świat kultury i sztuki. Dzieci
śmiały się i smuciły razem z głównym bohaterem
przedstawienia. Na szczęście cała legenda
zakończyła się pozytywnie.
Tego
samego
dnia
odbyło
się
rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Bajka
o Polsce. I love Poland”. Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy oraz zachęcamy do udziału w
kolejnej edycji konkursu.
Dnia 28 XI 2018 r. w grupie X i VII
odbyły się warsztaty o tematyce „Jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny”. Przedszkolaki odwiedziła
osoba
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Dzieci wiedzą już wszystko o bezpiecznym
poruszaniu się po drodze, a także o odpowiednim
ubraniu- założeniu odblasków na wieczorny
spacer lub powrót z przedszkola do domu.
Tak minął nam trzeci miesiąc zabaw
i przygód w „Wesołym Pędzelku”.
Z niecierpliwością czekamy na więcej!
A. A.

Oddziały przy ul. Liczydło 3a
Październik
W październiku pogoda nas rozpieszczała,
dzięki czemu mogliśmy wielokrotnie skorzystać
z zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacerować
po okolicy przedszkola i szukać oznak jesieni oraz
zmian zachodzących w przyrodzie.
W dniu 10 października 2018 r. dzieci
z grup: XIV i XV obejrzały przedstawienie
teatralne: „Miłoś, czyli nie bój się łosiu” w
Teatrze Guliwer. Tematyka sztuki dotyczyła
miłości, przyjaźni i dorastania. Dzieci były
zachwycone przedstawieniem.
W dniu 17 października 2018 r. w
grupach: XII i XV oraz 24 października 2018 r. w
grupach: XIV i XIII odbyły się zajęcia
integracyjne
z Rodzicami o tematyce jesiennej. Dzieci
wspólnie ze swoimi rodzicami mogły powitać

obecną porę roku, tańczyć, śpiewać i wspólnie z
innymi uczestniczyć w zabawach w języku
polskim
i angielskim.
W dniu 23 października 2018 r. do
przedszkola przyjechał zespół „KOP”, który
przygotował dla dzieci przedstawienie: „Misiowa
draka o drogowych znakach”. Przedszkolaki miały
okazję utrwalić sobie zasady bezpiecznego
korzystania z przejścia dla pieszych, bezpiecznego
poruszania się po ulicy oraz o zasadach działania
sygnalizacji świetlnej.
Pod koniec miesiąca odbyła się bardzo
ważna uroczystość dla najmłodszych dzieci
z naszego przedszkola – „Pasowanie na
Przedszkolaka”. Dzieci wraz z Rodzicami miały
okazję wspólnie pobawić się, śpiewać i tańczyć.
Ciekawe co nam przyniesie kolejny miesiąc?
K. K.
Listopad
Witając kolejny miesiąc 5 listopada dzieci
z grupy XIII odwiedziły pobliską Bibliotekę
Publiczną na ul. Kowalczyka. Przedszkolaki
uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, dowiedziały
się na czym polega zawód bibliotekarza , co
należy do jego obowiązków oraz w jaki sposób
korzystamy z biblioteki.
Kolejnym wydarzeniem w tym miesiącu
był „Dzień Zdrowego Jedzenia’’. Dzieci miały
okazję dowiedzieć się, jakie znaczenie ma
spożywanie zdrowych posiłków dla naszego
zdrowia. W tym dniu poznaliśmy piramidę
zdrowego żywienia, rozwiązywaliśmy zagadki,
robiliśmy m.in. koktajle owocowe , zajadaliśmy
się owocami, każdy , nawet największy niejadek
chciał być silny i zdrowy!;)
W dniu 9 listopada 2018 r.
wszyscy
w przedszkolu świętowaliśmy 100
rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Pamiętaliśmy, aby
ubrać się w kolory barw ojczystych. Do
tej
uroczystości
szczególnie
przygotowały się dzieci z grup XIII
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XIV prezentując : taniec Polonez, pieśń
patriotyczną ,,Rozkwitały pąki białych róż’’ ,
recytowały wiersze: ,, Katechizm małego
Polaka’’, ,,Barwy Ojczyste’’ oraz
śpiewały
piosenkę ,,Jesteśmy Polką i Polakiem’’.
Przedszkolaki poznały historię naszego kraju oraz
nasze symbole narodowe, wspaniale poradziły
sobie z rozwiązaniem quizu o Polsce. O godz.
11.11 wszyscy godnie i z odpowiednia postawą
odśpiewaliśmy 4 zwrotkowy Hymn Narodowy
Mazurka Dąbrowskiego, tym samym włączając
się w akcje,, Rekord dla Niepodległej’’.
W grupie XIV odbyła się bardzo ciekawa
lekcja historyczna z tatą Ziemowita. Dzieci
dowiedziały się wielu ciekawych informacji nt.
Polski, wykonały również kotyliony. Dwoje
rodziców gościło w grupie, aby przeczytać
dzieciom bajki ze swojego dzieciństwa.
Grupa XII również cieszyła się wizytą taty
Błażeja, który prezentował dzieciom zawód
żołnierza, w ramach programu doradztwa
zawodowego.
Dnia 20 listopada 2018 r. w przedszkolu
zawitał teatrzyk Koliber przedstawiając historię
orzełka, który ze sprytem i odwagą pomagał
wszystkim mieszkańcom lasu, wyrastając na
wielkiego i potężnego orła Bielika. Dzieci z
wielką przyjemnością oglądały sztukę i czynnie
uczestniczyły w zabawie.
Tego dnia dzieci z grupy XV miały gościa
– mama Hadriana w ramach programu doradztwa
zawodowego przybliżyła dzieciom zawód
kosmetyczki.
W tym miesiącu przedszkolaki z całego
przedszkola wybrały się do Irlandii poznając ten
piękny kraj w ,,Podróżach z Wesołym
Pędzelkiem’’, które odbyły się 21 listopada.
Dzieci z radością bawiły się i zdobywały wiedzę o
nowo poznanym kraju.
Kolejną wycieczkę jaka odbyła się w tym
miesiącu miały dzieci z grupy XV . 26 listopada
odwiedziły one pobliską Bibliotekę Publiczną.
Dowiedziały się o zasadach korzystania z niej
oraz spotkały się z autorką książek dla dzieci.
Nazajutrz do wspólnej zabawy zaprosił
nas pewien miś, ponieważ miał on swoje święto.

W dniu 27 listopada 2018 r. wszystkie
przedszkolaki, małe i duże, wesoło się bawiły
świętując ,,Dzień Pluszowego Misia’’.
Dnia 28 listopada 2018 r. grupy: XIII,
XIV,
XV
uczestniczyły
w
spotkaniu
organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego ,,Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny’’. Miało ono na celu uświadomienie
dzieciom, jak wielkie znaczenie ma zadbanie o
widoczność na drodze.
O akcji ,,Czytające przedszkole’’ nie
zapomnieli również rodzice najmłodszych
przedszkolaków z grupy XI, którzy odwiedzili
dzieci z ciekawymi bajkami.
Listopad w Wesołym Pędzelku pożegnał
się z nami Andrzejkowo. Radosnym zabawom i
wróżbom z przymrużeniem oka nie było
końca…;)
Pora na kolejny miesiąc pełen wrażeń w
radosnej i świątecznej aurze. Czekamy…
J. U.

https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/mis/

Pędzelkowe
nowinki
Projekt „Wesoły Pędzelek
na europejskich dróżkach”
Nasz
Europejski
Plan
Rozwoju
Przedszkola i zawarty w nim projekt „Wesoły
Pędzelek na europejskich dróżkach” zyskał
uznanie w Agencji Narodowej. Pozyskaliśmy
fundusze z Unii Europejskiej umożliwiające nam
jego realizację. Dzięki temu 8 nauczycielek z
naszego Przedszkola wyjechało na kursy
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językowe do Irlandii, Irlandii Północnej i Szkocji,
a kolejne dwie na kursy metodyczne do Włoch.
Mobilności realizowane były od maja do sierpnia
2018 roku.
W czerwcu 2017 roku odbył się Piknik
Rodzinny pt. „Wesoły Pędzelek na europejskich
dróżkach”.
Nasze
przedszkolaki
odbyły
symboliczne podróże do Włoch, Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji oraz Hiszpanii.
Miały one okazję pogłębić swoją wiedzę na temat
prezentowanych państw oraz zasmakować
charakterystycznych potraw przygotowanych
przez rodziców.
„Podróże z Wesołym Pędzelkiem – Świat”
to jeden z elementów naszego projektu. Podczas
comiesięcznych spotkań zwiedzamy – dzięki
naszej wyobraźni – wszystkie strony świata. Na
pierwszym spotkaniu dzieci dowiedziały się co to
są kontynenty oraz jak nazywają się małe i duże
akweny. Na kolejnych odwiedziliśmy różne
regiony Polski, później poznaliśmy kraje Europy
i pozostałe kontynenty.

Poprzez
program
„Podróży…”
realizowane są różne cele: rozbudzenie w
dzieciach
poczucia
przynależności
do
społeczności lokalnej, regionu, kraju, poznanie
tradycji i obrzędów ludowych; kształtowanie
postawy tolerancji i poszanowania dla innych
kultur; budowanie i rozwijanie zainteresowań
innymi krajami europejskimi; kształtowanie
postawy szacunku do przedstawicieli różnych
narodowości. Spotkaniom towarzyszą prezentacje,
dzięki którym przedszkolaki poznają warunki
życia ludzi
w różnych częściach świata, charakterystyczną
faunę i florę, ciekawe budynki, zabytki. Staramy
się pokazywać, jak i czym bawią się dzieci na
różnych
kontynentach.
Podczas
każdej
„Podróży…” bawimy się i śpiewamy piosenki
w języku angielskim!
Na czterech ostatnich spotkaniach
w ramach „Podróży…” prezentowane będą
materiały audiowizualne przywiezione przez

uczestniczki
mobilności.
Dzieci
obejrzą
prezentacje i filmy opowiadające o Florencji,
Londonderry, Cork, Edynburgu oraz Dublinie.
Ostatnie grudniowe spotkanie będzie jednocześnie
podsumowaniem całego programu. W czasie
zabaw, wspólnego śpiewania (także w języku
angielskim) przekonamy się, ile nasi podopieczni
wynieśli z naszych spotkań.
Nasze przedszkole aspiruje do miana
przedszkola dwujęzycznego. Wiele nauczycielek
podnosi regularnie swoje umiejętności językowe
(poprzez kursy językowe w ciągu roku szkolnego,
wyjazdy zagraniczne), kolejna nauczycielka
podjęła studia w celu zdobycia pełnych
kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.
Kilka nauczycielek przygotowuje się do
egzaminów międzynarodowych (m. in. FCE).
Przygotowane przez nas zbiory piosenek i zabaw
Move and sing. Zabawy ruchowe i piosenki
w nauczaniu języka angielskiego są bardzo często
wykorzystywane podczas zajęć w grupach. Dzięki
dołączonej do zbioru płycie CD z nagraniami
mogą z nich korzystać także panie, które nie znają
języka angielskiego wystarczająco dobrze. Często
sięgamy również po „Literkę w krainie baśni”
nasz przedszkolny program, który został
wzbogacony
o bajki w języku angielskim.
Coraz chętniej korzystamy z e-Twinningu,
platformy, dzięki której możemy wymieniać się
pomysłami i doświadczeniami z innymi
nauczycielami. Dzięki lepszej znajomości języka
angielskiego coraz chętniej korespondujemy
z nauczycielami z innych krajów europejskich.
Dobrą ku temu okazją są działania na platformie
e-Twinning.
Bardzo chętnie dzielimy się rezultatami
naszych działań. W czasie spotkań rady
pedagogicznej nauczycielki opowiadały
o wrażeniach i doświadczeniach zgromadzonych
podczas wyjazdów. Przeprowadzone zostały
również zajęcia pokazowe, na które zaprosiliśmy
nauczycieli z innych przedszkoli z naszej
dzielnicy. W grudniu 2018 roku planujemy
zorganizowanie spotkania dla nauczycieli z
białołęckich
przedszkoli,
będziemy zachęcać
ich
do
podejmowania
działań w ramach
programów
Erasmus+.
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To już drugi projekt realizowany przez
nasze przedszkole
w ramach programu Erasmus+. A
w planach już mamy następne!
A. L.

Realizacja innowacji pedagogicznej
"Przedszkole bez zabawek”
W naszym przedszkolu przywiązujemy dużą
wagę do rozwijania twórczej aktywności dzieci.
Jednym z pomysłów jest realizacja innowacji
„Przedszkole bez zabawek”.
Praz pierwszy idea wprowadzona została 11 lat temu
przez dwojga pedagogów Elke Schubert i Rainer
Strick z niewielkiego Weilheim w Bawarii.
Wychowawcy postanowili namówić dzieci do tego,
aby same wymyślały zabawy dla siebie i swoich
rówieśników, posługując się własną wyobraźnią, a nie
gotowymi zabawkami. Program ten miał na celu
kształtować
i rozwijać zmysły dziecka, wzbogacają jego
wyobraźnię, nauczyć współdziałania w grupie,
wpływać na rozwój społeczny.
Jak przebiega innowacja w naszym przedszkolu?
Wszystko zaczyna się w grudniu, w dniu wizyty
Świętego Mikołaja w przedszkolu. Najstarsze grupy
otrzymują od niego
list,
który
odczytywany jest
w
grupie.
Dzieci
dowiadują się z
niego, że wszystkie
przedszkolne
zabawki
zostają
zaproszone
na
wakacje do krainy
Świętego Mikołaja.
Gdy
zabawki
wyjadą, dzieci będą
tworzyły własne rzeczy
do zabawy
z różnorodnych materiałów.
Od tego momentu
z pomocą rodziców gromadzone są papiery, pudełka,
taśmy, wstążki, tektury, tkaniny i co tylko mogłoby
przyczynić się
do tego by wyczarować prawdziwe cuda.
Innowacja rozpoczyna się w styczniu i trwa dwa
tygodnie.

Wszystkie zabawki dzieci wykonują samodzielnie.
Rolą nauczyciela podczas takiego programu jest
wspomaganie u dzieci twórczej aktywności, pomoc
gdy dzieci nie mogą sobie poradzić podczas prac
technicznych lub w połączeniu jakiś elementów.
Ważne jest by nauczyciel jedynie czuwał nad
bezpieczeństwem swoich podopiecznych, czasem im
pomagając i nie narzucał pomysłów.
Innowacja „Przedszkole bez zabawek” przede
wszystkim uczy dzieci współdziałania w grupie, próby
samodzielnego rozwiązywania problemów. Dzieci

nawet nieśmiałe z łatwością nawiązują kontakty
z rówieśnikami i dorosłymi.
Ogromnym sukcesem realizowanej innowacji było
zaproszenie nauczycielek realizujących projekt do
Warszawskiego Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń (09.06.2014) na konferencję pt.
„Innowacje pedagogiczne”.

W
roku szkolnym 2015/2016 za realizację
powyższej innowacji otrzymaliśmy II nagrodę
w konkursie „Warszawska Nagroda Edukacji
Kulturalnej”.
J. W.
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Strefa dziecka
i rodzica
Wspólny czas…
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
stanowią wyjątkowy, rodzinny, niezapomniany
czas. Wielu rodziców motywowanych miłością,
chęcią uczynienia swoich dzieci jeszcze bardziej
szczęśliwymi, zastanawia się nad obdarowaniem
swoich pociech wyczekiwanymi prezentami.
W tym miejscu warto zastanowić się, czego nasze
dzieci najbardziej pragną, potrzebują, co czyni je
jeszcze bardziej szczęśliwymi? Co takiego
możemy dzieciom podarować, by wyposażyć je
w prezent ponadczasowy, wspominany
i celebrowany przez lata..? Czym obdarowywać
nasze
dzieci
nie
tylko
w
okresie
bożonarodzeniowym, ale również na co dzień?
Prezent? W s p ó l n y c z a s.
Wspólnie spędzany czas dzieci oraz
rodziców stanowi źródło niezwykle cennych
korzyści dla rozwoju.
Obdarowanie
drugiego
człowieka
autentycznym zainteresowaniem, uwagą, jest
podstawą
stworzenia
relacji.
Wspólne
doświadczenia, działania, przeżycia sprzyjają
budowaniu prawdziwej, głębokiej więzi i
poczuciu rodzinnej wspólnoty.
Aktywnie wspólnie spędzany czas stanowi
ważne doświadczenie dla dziecka, podczas
którego może doświadczać radości bycia w relacji
z
drugim
człowiekiem,
akceptacji,
bezpieczeństwa, szacunku, zaufania, a tym
samymi miłości. Dzięki tym fundamentalnym
doświadczeniom, dzieci
z większą gotowością będą rozwijały swój
potencjał w przyszłości.
Poprzez skupienie wokół wspólnego
działania, dziecko nabywa wiele umiejętności
społecznych oraz emocjonalnych. Gotowość
do wysłuchania dziecka z szacunkiem oraz
uważnością, rozmowa, pozwalają modelować
odpowiednie zachowania społeczne, a także
umożliwiają zbliżenie się oraz lepsze poznanie
dziecka.

Dzieci doświadczają także na co dzień wielu
emocji, tych bardzo przyjemnych oraz
niejednokrotnie trudnych, przykrych. Bliskość,
uważność rodzica sprzyja wspólnemu uczeniu się
rozpoznawania, nazywania, komunikowania
i radzenia sobie z nimi.
Rodzice dzięki wspólnym aktywnościom
np. podczas zabawy czy wykonywania
codziennych obowiązków mogą stanowić wzór,
uczyć swoje dzieci w praktyce wielu cennych,
pożądanych wartości.
Wspólna aktywność, uwaga zaspokaja
także poczucie przynależności oraz dziecięce
poczucie bezpieczeństwa. Stanowi źródło
niezapomnianych,
często
wspominanych,
celebrowanych wspomnień z dzieciństwa.
Zatem w jaki sposób możemy spędzać
czas z naszymi dziećmi?
Istotne jest wspólne podejmowanie
aktywności, zarówno tych codziennych jak
i bardziej wyjątkowych. Pomysłów oraz
propozycji może być bardzo wiele. Ważne jest, by
zarówno rodzice jak i dzieci czerpali satysfakcję
oraz radość ze wspólnych aktywności.
Przykładowymi formami spędzania czasu
razem z dziećmi mogą być:
wspólne
gotowanie,
przygotowywanie
ulubionych posiłków, pomoc w pieczeniu ciast,
- pomoc podczas zakupów, drobnych porządków
w domu,
- wspólne spacery,
- zabawy na zewnątrz np. zabawy ruchowe na
śniegu,
- wyjście na łyżwy, sanki,
- odwiedzenie ciekawych miejsc edukacyjno –
kulturalnych,
- czytanie książek,
- wspólne wymyślanie ciekawych opowiadań,
- odgadywanie zagadek,
- nauka piosenek, wierszyków,
- taniec,
- gry, w tym gry planszowe,
- układanie puzzli,
- wspólne prace plastyczne, np. rysowanie,
kolorowanie, malowanie farbami, lepienie,
zabawa masą solną, orgiami,
- zabawy, np. kalambury, budowanie z klocków…
- … i wiele innych!
Życzymy
radosnego,
twórczego,
satysfakcjonującego, a przede wszystkim pełnego
miłości spędzania czasu z dziećmi!
K. M.
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Co robić z dzieckiem zimą?...
Jeśli chcemy, aby dzieci nie nudziły się w domu,
należy ich wolny czas zamienić w zabawę. Warto
zarazić je odkrywaniem i poszukiwaniem nowych
form spędzania czasu. Zobaczcie, jakie
propozycje zimowych zabaw mamy dla waszych
dzieci … i dla was!

Bańki mydlane!
Dzieci uwielbiają puszczać bańki mydlane, ale
większość z nas utożsamia tę zabawę z ładną
pogodą. Szkoda, bo bańki mydlane wypuszczane
na dworze podczas mroźnego dnia, to zupełnie
inny wymiar rzeczywistości. Czy wiedzieliście, że
wspaniale zamarzają? Wyglądają naprawdę
zjawiskowo. Spróbujcie i sprawdźcie, czy pękają
po zderzeniu z ziemią…

Lodowe balony
Tę zabawę wasze dzieci pokochają. Wystarczy, że
napełnicie zwykłe balony kolorową wodą (do jej
przygotowania możecie użyć
farbek
lub
barwników
spożywczych), zwiążecie i
zostawicie na noc na dworze.
Kiedy
woda
wewnątrz
balonów
zamarznie,
nożyczkami rozetnijcie gumę
i
otrzymacie
kolorowe
lodowe kule! Prawda, że
piękne?
Wojna na śnieżki
To kolejna klasyka gatunku, bo czy ktoś w ogóle
wyobraża sobie zimę bez wojny na śnieżki? Jeśli
potrzebujecie urozmaicenia, pomyślcie o rzucaniu
śnieżkami do celu albo spróbujcie strącić nimi lekkie
śnieżne konstrukcje, które wcześniej wspólnie
przygotujecie.

Bałwan
Bałwan- niby takie oczywiste, a ile daje radości!
A gdyby tak w tym roku ulepić coś innego?
Śnieżnego miśka? Królika? A może całą rodzinę
bałwanów? Możecie też urządzić konkurs na
najmniejszego lub największego bałwana- to
dopiero będzie rodzinne wyzwanie!

Budowle ze śniegu
Nikt nie oczekuje , że uda Wam się zbudować
ogromny zamek ze śniegu, ale zima to fajny moment,
żeby odgrzebać foremki do piasku. Naprawdę!
Odszukajcie zabawki do piaskownicy i budujcie babki
ze śniegu, zamki i inne śnieżne cuda.
Miłej zabawy.

M. S.

Kodowanie
może być …. zabawą!

https://st.depositphotos.com/1815767/1413/v/950/depositphotos_14134
655-stock-illustration-christmas-snowman-sketch.jpg

W
tym
numerze
gazetki
chcemy
zaprezentować
kilka
propozycji
zabaw
z
jednorazowymi kubeczkami. Coś co czasami może
wydawać się zwykłym i mało ciekawym przedmiotem,
możemy wykorzystać do interesującej zabawy. Zwykłe
kubki plastikowe są takim materiałem. Jedyne co
musimy zrobić, to trochę je udoskonalić. Jak? W
bardzo prosty sposób- za pomocą kolorowych kółek z
papieru. Najlepiej rozpocząć od 4 kolorów
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podstawowych którymi ozdabiamy po 10-15 kubków.
Mamy w ten sposób po ok 60 kubków w 4 kolorach.
Kolorowe koła przyklejamy za pomocą taśmy
dwustronnej na wierzchu kubeczka ustawionego do
góry dnem. Dodatkowo wykonujemy planszę,
wyglądem przypominającą taką jakiej używamy do gry
w statki. Kolumny oznaczamy kolejnymi literami od A
do J, a rzędy cyframi od 1 do 10. A wtedy zaczyna się
zabawa

Przychodzi
dziecko do
logopedy…

Sudoku
Najprostszą zabawą jest sudoku. Zadaniem jest
ułożenie kubeczków, tak aby żadnym rzędzie ani
kolumnie nie powtarzał się kolor.

Oddychanie a prawidłowy rozwój dziecka
Stale uchylone usta podczas zabawy lub
snu nie są rzadkością. Coraz częściej widzimy
dzieci, które oddychają wyłącznie torem ustnym,
co powoduje tak zwaną dysfunkcję oddychania.
Przysparza ona wielu problemów, w tym również
takich,
które
wymagają
interwencji
logopedycznej.
Jak oddycha moje dziecko?

http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2017/03/zoty-nie-lubipomaranczowego-rozowy.html

Odwzorowanie układu kubeczków
Propozycja ułożenia dla dzieci kubeczków
według powtarzającego się rytmu lub układanie wieży,
którą dzieci mają za zadanie odtworzyć.
Układanie z warunkami
Dziecko ma za zadanie umieścić na planszy wszystkie
kubeczki, ale określamy, że np. kolor niebieski nie
może stać obok czerwonego, a żółty nie lubi zielonego.
Obrazek
Dziecko może stworzyć na planszy jakiś obraz za
pomocą kubeczków.
Gra w statki
Do tego potrzebne nam będą dwie plansze, na których
każdy zawodnik ustawia swoje statki. Każdy z nich ma
inny kolor i inną ilość masztów. Dalej gra toczy się już
w tradycyjny sposób.

I. M.

W czasie mówienia powietrze wdychane
jest głównie ustami, a wydychane ustami lub
nosem, w zależności od wypowiadanych
dźwięków. W oddychaniu spoczynkowym
wyłącznie torem nosowym.
Do czego prowadzi nawykowe oddychanie
przez usta?
Podczas długotrwałego oddychania ustami,
żuchwa się obniża, a łuk zębowy dolny cofa się
w stosunku do górnego. Zęby górne i dolne nie
zwierają się z sobą - wówczas powietrze wpływa
do jamy ustnej właściwej i wysklepia bardzo
wysoko podniebienie. Łuk zębowy górny się
zwęża i powstają wady zgryzu. Język wysuwa się
między zęby ponieważ nie
ma już blokady w postaci
zbliżonych do siebie łuków
zębowych.
Nawykowe
oddychanie
przez
usta
prowadzi do obniżenia
napięcia mięśnia okrężnego
warg i płaskiego ułożenia
języka na dnie jamy ustnej.
Podczas oddychania przez usta powietrze
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nie dociera do położonych głębiej pęcherzyków
płucnych i krew jest słabo dotleniona. Dzieci,
które mają stale otwartą buzię, są podatne na
infekcje górnych dróg oddechowych. Sprzyja to
przerostowi migdałka gardłowego (tzw. trzeciego
migdała) lub migdałków podniebiennych.
Pamiętajmy: wczesne zauważenie dysfunkcji
oddychania, pozwoli zapobiec wymienionym
nieprawidłowościom.

Zimowa gimnastyka buzi i języka:
Zima przychodzi, język z buzi nie wychodzi! - szeroki
uśmiech,
Ręce ogrzewamy, mocno w nie dmuchamy! dmuchamy mocno na dłonie,
Kolędy śpiewamy, język usprawniamy! - śpiewanie
ulubionych kolęd,
Wargi parskają, zimie się nie dają! - parskanie
wargami.

Na sankach z górki zjeżdżamy, językiem podniebienia
dotykamy!
(oblizywanie podniebienia czubkiem języka od
wewnętrznej powierzchni górnych zębów w kierunku
gardła).

S. S.

Łamigłówki Wesołego Pędzelka
Zachęcamy do napisania listu do Św. Mikołaja
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Świąteczne inspiracje plastyczne

Choinka z guzikami
Przygotuj:
Tekturę, zieloną farbę, klej magik, guziki różnej wielkości i kolorów,
wykałaczkę, korek, plastelinę, brokat.
Wytnij z tektury kształt trójkąta i pomaluj go zieloną farbą i posyp
brokatem. Kiedy już farba wyschnie przyklej na choinkę ozdobne
guziki a z tyłu podklej wykałaczkę posłuży jako nóżka.
Teraz przygotuj podstawkę - do korka włóż plastelinę i
umocuj w niej choinkę. Gotowe! Twoja choinka już stoi.

Renifer Rudolf
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Przygotuj: brązową kartkę, czerwoną
farbę, czarny papier na oczy, czerwony
na nos, klej, kredka, niebieska kartka na tło.
Wytnij kształt głowy renifera z brązowej kartki,
przyklej na środku niebieskiej kartki. Swoje dłonie
pomaluj czerwoną farbą następnie odciśnij nad głową
renifera- w ten sposób powstaną poroża.
Wytnij z czarnej kartki oczy a z czerwonej nos i przyklej.
Kredką narysuj reniferowi uśmiech, oraz uszy.

J.U.

Mikołaj
Przygotuj: popcorn, klej, kredki.
Brodę Mikołaja posmaruj klejem i wyklej ją popcornem,
czapkę i rękawiczkę ozdób kredkami.
Do dzieła!
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Silent night, holy night
Brings peace to all the people
And at the manger Holy Mother
with a smile, is watching
at her Child's dream
at her Child's dream
Silent night, holy night
Shepherds greatly surprised
run away from their flocks
hearing the angelic voice of lay
Where the miracle happened
Where the miracle happened
Silent night, holy night
A Son of God is born
Lord of great mayesty
Brings the whole world today
A Redemption of guilts
A Redemption of guilts
Dashing through the snow
On a one-horse open sleigh,
Over the fields we go,
Laughing all the way;
Bells on bob-tail ring,
Making spirits bright,
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight

Zadania
z języka
angielskiego...
…zaśpiewaj kolędę!
„Cicha noc – Silent night”
Autorem słów:
Joseph Mohr, melodia Franz Xaver Gruber
wersję w języku polskim ułożył ok. 1930 roku Piotr
Maszyński

„Jingle bells, jingle bells”
autorzy utworu:
James S. Pierpont / Skippy Martin
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way!
O what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh
A day or two ago,
I thought I'd take a ride,
And soon miss fanny bright
Was seated by my side;
The horse was lean and lank;
Misfortune seemed his lot;
He got into a drifted bank,
And we, we got upsot.
Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.
A day or two ago,
The story I must tell
I went out on the snow
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And on my back I fell;
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh,
He laughed as there
I sprawling lie,
But quickly drove away.
Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Two-forty as his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack! you'll take the lead.
Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Now the ground is white
Go it while you're young,
Take the girls tonight
And sing this sleighing song;
Just get a bob-tailed bay

https://pl.pinterest.com/pin/498632989983907373/

Baśniowanie
na dywanie…
…czyli przygoda z baśniami
w naszym przedszkolu.
Baśnie, bajki, legendy, opowiadania, podania
i inne jeszcze tym podobne utwory od dawien dawna
towarzyszyły ludziom. Od wieków wychowywały,
przekazując uniwersalne prawdy, pouczenia i morały.
Odzwierciedlały myślenie, filozofię, duchowość i
etykę pokoleń.
W naszym przedszkolu także towarzyszą
dzieciom każdego dnia. W szczególny jednak sposób
są z naszymi pociechami na zajęciach pt.
„Baśniowanie na dywanie”.

Zajęcia te odbywają się regularnie raz w
tygodniu, w grupach 4- i 5-latków. Podczas spotkań
dzieci siadają w kole, na dywanie, tak aby widziały
osobę prowadzącą oraz mogły dobrze ją słyszeć. Ma to
także na celu stworzenie przyjemnej atmosfery, dającej
poczucie jedności, bezpieczeństwa, bycia razem oraz
wspólnego słuchania i przeżywania czytanych baśni.
Przypomina to dawne siadanie przy ognisku i
słuchanie niezwykłych opowieści snutych przez
babcie, dziadków lub innych bajarzy.
Opowiadania
czytane
na
spotkaniach
są
wcześniej
skrupulatnie
wybierane
i
przygotowywane do zajęć. Czytane są baśnie niosące
treści istotne dla dzieci, dotykające ich potrzeb,
zainteresowań, aktualnych problemów czy lęków z
jakimi mogą się borykać. Wiadomo, że nie sposób tak
dobrać utworów, żeby wszystkie trafiły, we wszystkie
potrzeby, wszystkich dzieci. Można jednak spróbować
odpowiedzieć na te problemy, które dotykać mogą
większości dzieci w tym wieku i okolicznościach,
a więc potrzebę odnalezienia się w nowym otoczeniu,
przeżywanie lęków adaptacyjnych i separacyjnych,
strach przed porzuceniem, oddzieleniem od rodziców,
konieczność samodzielnego radzenia sobie i
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rozumienia świata oraz potrzebę odnalezienia własnej
wartości
i znaczenia.
Przy wyborze baśni należy również pamiętać,
że dzieci lubią się śmiać, a radość i optymizm
pomagają im zmagać się z różnymi problemami i
lękami. Warto więc czytać im utwory humorystyczne z
wesoło przedstawioną fabułą. Dodatkowym walorem
mogą być teksty rymowane, zapisany w formie
wiersza. Dużo radości sprawiają także utwory
posiadające rytm, rymy, powtarzający się refren oraz
wyrazy dźwiękonaśladowcze lub takie, w których tekst
przeplatany jest piosenkami. Dzieciom podoba się taka
forma przekazu, inna od słuchanych na co dzień
wypowiedzi, pomagająca na wesoło oswoić sobie
trudne nie raz dla nich przeżycia i treści.
https://pl.pinterest.com/pin/25614291616112164/

Podczas zajęć baśnie są czytane lub czasem
opowiadane. Nie ma filmów, ani też nagrań audio,
ponieważ najważniejszy jest kontakt z żywym słowem
czytanym i przekazywanym przez nauczyciela, osobę
dorosłą. Słuchane teksty nie mogą być zbyt długie,
tak aby dzieci dały radę skupić się od początku do
końca na przekazywanej treści. Czytanie najlepiej
zaczynać od prostych, krótkich utworów trwających od
3 do 10 minut i stopniowo można je wydłużać,
szczególnie
u dzieci starszych. Ważne jest, aby
przekaz baśni następował kanałem słuchowym, co daje
inny obraz
i odbiór tekstu. Czytając coś dzieciom
lub opowiadając jest mniejsze niebezpieczeństwo, że
wyrządzimy im jakąś szkodę, ponieważ maluchy
słuchając prędzej się wyłączają przy trudnym
przekazie. Jeśli nie są jeszcze gotowe na przyjęcie
czegoś, to ich uwaga rozproszy się. Dziecko słuchając
baśni odbiera te treści, które gotowe jest w danym
momencie przyjąć. Słuchanie opowieści ma sprawiać
dzieciom przyjemność. Baśnie mają budować dobrą
więź między dzieckiem i dorosłym. Mają być
pomocne, nie zaś uciążliwe. Jeśli dzieci boją się jakiejś
bajki, to na tym etapie nie należy im tego czytać lub
opowiadać.
Słownictwo powinno być dostosowane
i zrozumiałe dla maluchów. Trudniejsze czy nieznane
słowa należy objaśniać lub zamieniać na inne, by nie
wprowadzać zamieszania podczas czytania tekstu.
Dłuższe konstrukcje zdaniowe można też podzielić,
trochę uprościć, ale zawsze należy pamiętać, żeby nie
banalizować treści. Nawet jeśli dzieci w tym wieku nie
rozumieją niektórych wyrazów, czy wypowiedzeń, to
ogólny sens wyłapują z kontekstu tak, że baśń jest dla
nich zrozumiała w dostatecznej mierze, a nowe słowa
mogą być przyswojone razem z lekturą
Po przeczytaniu baśni prowadzane są
rozmowy na temat naszych odczuć i wrażeń. Dzieci
pytane są,
co im się podobało najbardziej. Ważną
tutaj zasadą jest równe prawo każdego z uczestników

do wypowiedzenia się na temat przeczytanej baśni.
Jeśli słuchacz woli powiedzieć, co się mu nie
podobało, to może tak zrobić. Należy także zwracać
uwagę na słuchanie siebie wzajemnie i szanowanie.
Jeśli ktoś nie chce zabrać głosu, ani niczego
powiedzieć to nie musi. Dzieci nie mogą być
zmuszane do mówienia, ani też odpytywane z
wysłuchanej bajki. Wypowiedzi mają na celu dzielenie
się refleksjami i odczuciami. Osoba prowadząca –
czytająca
również
może podzielić się ze
słuchaczami swoimi
przemyśleniami
na
temat baśni, co warto
robić.
Na
koniec
podejmowane
są
aktywności
ściśle
związane z treścią
przeczytanej
opowieści,
np. rysowanie do
baśni – tworzenie
przez dzieci ilustracji zgodnie z ich przemyśleniami,
bez narzucania tego co ma się znaleźć na tworzonym
obrazku. Teatrzyki – zabawy „parateatralne” z
wykorzystaniem różnych materiałów np. kukiełek,
pacynek, sylwet, pluszaków oraz dekoracji i
rekwizytów dostępnych
w sali. Dekoracje mogą
powstawać na poczekaniu,
z tego co akurat uda
się znaleźć w zabawkach. Dzieci uruchamiają swoją
kreatywność i fantazję tworząc mini przedstawienia i
bawiąc się w teatr. Zabawa w baśń (jedna z
najulubieńszych zabaw dzieci) – odgrywany jest utwór
lub jego części, lecz nie jako inscenizacja teatralna, ale
jako zabawa o charakterze dramy, w której osoba
prowadząca zajęcia w każdej chwili, zgodnie
z
zapotrzebowaniem, podpowiada tekst i kolejność
wydarzeń. Dzieci nie odgrywają baśni, aby ją pokazać
tylko, żeby w niej uczestniczyć i w ten sposób same
móc przeżyć przeczytaną opowieść. W czasie takich
zabaw każde dziecko może odgrywać dowolnie
wybraną przez siebie postać z tej baśni. Panuje jednak
zasada, że negatywne postacie odgrywane są przez
dorosłych.
Świat baśni niesie ze sobą wiele wspaniałych
przeżyć i odkryć, daje dzieciom możliwość rozwijania
się na wielu płaszczyznach. Warto więc abyśmy
pozwolili naszym malcom wyruszyć w tę podróż, a co
więcej pomogli im i dali szansę na zdobycie własnych
wspaniałych doświadczeń i przeżycie wielkiej
przygody w zaczarowanych krainach wyobraźni.

I. Ś.
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Strefa dziecka

wzmacniają wiarę we własne możliwości.
Dziecko jako podmiot poznaje siebie
i
otaczający świat w sposób aktywny, a wiedza,
którą zdobywa, wpływa na sposób postrzegania
otaczającego go świata.

i rodzica
Nasze
radosne  zajęcia plastyczne
z elementami Sensoplastyki©
W naszym przedszkolu w grupach
trzylatków - w grupie XI i XVI prowadzę zajęcia
plastyczne z elementami Sensoplastyki©. Dzieci
bardzo chętnie uczestniczą w zabawach
plastycznych. Z niecierpliwością oczekują na to,
co tym razem wydarzy się na zajęciach.
Sensoplastyka
to
inaczej
plastyka
sensoryczna. Jest to metoda stworzona przez panią
Izabelę Stefańską - coacha, pedagoga twórczości,
założycielkę
Inkubatora
Inspiracji-Pracowni
Twórczej Edukacji i Rozwoju .

Nazwa wywodzi się od angielskiego słowa
„sense”, oznaczającego zmysł lub odczucie.
Najprościej mówiąc są to zajęcia plastyczne
z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kolorów,
faktur, konsystencji a nawet… smaków!
Sensoplastyka ma oddziaływać na wszystkie
zmysły jednocześnie i pomóc dziecku rozwijać
niczym nieskrępowaną aktywność na wszelkich
płaszczyznach.
Taka
wielozmysłowa
stymulacja
intensywnie wspomaga tworzenie powiązań
między neuronami w mózgu. Nie od dziś
wiadomo, że im więcej takich połączeń wytworzy
się
w dzieciństwie, tym sprawniej,
szybciej i bardziej wydajnie będzie myślał młody
(a później starszy) człowiek. Dzięki zajęciom
plastycznym
z elementami
Sensoplastyki dzieci uwalniają naturalną ekspresję
twórczą, poznają nowe formy wyrazu i działań
artystycznych, czerpią satysfakcje z kreatywnego
działania, rozwijają samodzielność, doświadczają
sukcesów w realizacji swoich pomysłów,

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&u
act=8&ved=2ahUKEwiN1aOQ8NveAhUC2KQKHZ8ZCfQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%
2F%2Fklubwtrakcie.pl%2Fsensoplastyka-dlasmyka4%2F&psig=AOvVaw020Ihq1lVdKDU6NxxQoqva&ust=1542559505003603

Zasady zabawy obowiązujące na zajęciach
plastycznych z elementami Sensoplastyki©:
- wyłącznie bezpieczne produkty spożywcze
- specjalnie przygotowana wolna przestrzeń
- brak pośpiechu
- nie dajemy zadań tylko zadajemy pytania
- dajemy czas na oswojenie się, nie zachęcamy i
nie ponaglamy
- nazywamy emocje, sytuacje i jasno stawiamy
granice.

https://i2.wp.com/panimonia.pl/wpcontent/uploads/2016/04/20160315_153233.jpg?fit=945%2C559
&ssl=1

Każde spotkanie skupia się wokół innego
produktu, za każdym razem czekać na dzieci coś
innego, zaskakującego. Może to być kolorowy ryż
do przesypywania. Albo „ryżolina”, czyli masa
plastyczna stworzona z gotowanego ryżu
zabarwionego
spożywczymi
barwnikami.
Są zajęcia z kolorowymi nitkami makaronu,
przeróżnymi masami plastycznymi wykonanymi
z naturalnych składników lub skrawkami tkanin.
Jednak w zabawie tej to nie materiał odgrywa
najwazniejsza rolę. Najwazniejszy jest sam proces
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tworzenia i samodzielne podejmowanie decyzji
przez dzieci,ich radość oraz spontaniczność.
Chciałam, aby artykuł przyniósł korzyść
także Rodzicom, którzy mieliby ochotę pobawić
się z dziećmi w domu. Dlatego na sam koniec
zostawiłam kilka przepisów, wg których w kilka
minut
można
stworzyć
materiały
do wielogodzinnej zabawy z dziećmi:
1. Piasek ziemniaczany: składniki- 6
szklanek maki ziemniaczanej,1 szklanka
oleju. Wymieszaj składniki. Tak powstała
masa przypomina w dotyku mokry piasek,
z którego można robić babki i inne
budowle.
2. Mannolina: kaszę mannę zalej wrzątkiem,
ugnieć, gotowe
3. Puchnąca farba-składniki: filiżanka mąki,
3 łyżeczki sody oczyszczonej lub proszku
do pieczenia, 1 łyżeczka soli, woda,
barwniki spożywcze
Wymieszaj wszystkie składniki dodając tyle
wody, aby uzyskać konsystencję przypominającą
lejące się ciasto naleśnikowe. Możesz podzielić
farbę na kilka części, do każdej dodać inny
barwnik spożywczy. Puchnącą farbę można
malować przez wyciskanie jej przez dziurkę w
woreczku. Ukończone dzieła włóż na 30 sekund
do mikrofalówki.
Podane przykłady to jedne z wielu sposobów na
stworzenie mas plastycznych. Najistotniejszy jest
jednak sam proces twórczy.
Sensoplastyka©
to
polisensoryczna,
multikolorowa,
wielozapachowa
przestrzeń
możliwości. Dzięki wrażeniom zmysłowym
dziecko
ma
poczucie
bezpośredniego
doświadczania, sprawstwa, czerpie radość i
satysfakcje z podejmowanych działań. Jest
bezpośrednim uczestnikiem procesu twórczego.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN1aOQ8Nv
eAhUC2KQKHZ8ZCfQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fklubwtrakcie.pl%2Fsensoplastyka-dla-smyka4%2F&psig=AOvVaw020Ihq1lVdKDU6NxxQoqva&ust=1542559505003603

M. B.

Kącik języka

migowego…
…ciekawostki
Na pewno niejeden z Nas zastanawiał się
czy istnieje jeden uniwersalny język migowy.
Otóż język migowy występuje w wielu
odmianach, nawet w jednym kraju może istnieć
więcej niż jeden język migowy. W Belgii na
przykład funkcjonują dwa (wersja migowa
belgijskiej odmiany francuskiego oraz wersja
migowa języka flamandzkiego), podobnie jak w
Hiszpanii (hiszpański i kataloński język migowy).
Czy język migowy jest trudny?
Trudność w nauce języka migowego polega na
tym, że jest to język, którego nie nauczy się nikt
z książek – bo takich nawet nie ma. Język migowy
to ćwiczenia, to ciągła próba porozumienia się
z lektorem (najczęściej głuchym), to wiele zabawy
i satysfakcji ze zrozumianych gestów. Należy
pamiętać, że to jest zupełnie inny rodzaj
komunikacji, wymagający pracy całego ciała (np.
wszystkie opisy czasu przeszłego stosuje się,
wyginając się nieco do tyłu, natomiast przyszłego
– do przodu), mimiki (np. podczas pytania należy
zmarszczyć brwi i zrobić nieco groźną minę)
i przede wszystkim otwartości – język migowy
opiera się na cielesności (pozbawionej oczywiście
wulgarności)
i
kontakcie
człowieka
z
człowiekiem. Dotyk i obserwowanie ciała drugiej
osoby może zaważyć na wzajemnym zrozumieniu
Czy język migowy jest nam potrzebny w życiu?
Język migowy to coś więcej niż sposób
komunikacji z osobami głuchymi i niedosłyszącymi.
Sama struktura nauki języka migowego wymaga od
Nas wyrobienia kontroli i kompetencji własnej
gestykulacji. Drobne różnice w ułożeniu rąk, mogą
oznaczać, zupełnie coś innego. Kolejną istotną
umiejętnością jest kontrola nad mimiką, co daje
możliwość ćwiczenia wyrażania własnych uczuć. Poza
tym jest doskonałym ćwiczeniem mięśni rąk i palców,
przygotowuje
do prawidłowego wykonywania
ćwiczeń grafomotorycznych.

str. 18

Wesołych Świąt!

S. G.
http://www.mbp.szczecin.pl/filie,dokument,1899,13.html

Zimowe zadanie w języka migowym
Zachęcam Wszystkich Rodziców do nauki
zimowej piosenki Arki Noego „Święty Mikołaj”
w języku migowym dostępnej na kanale Youtube.

https://www.tapeteos.pl/details.php?image_id=38426

Zimowe
migowym:

Zima

Śnieg
Święty Mikołaj

słówka

w

języku

Legenda

o Świętym
Mikołaju!
Dawno, dawno temu w Mirze na terenach
dzisiejszej Turcji mieszkał mały chłopiec. Na imię
miał Mikołaj i pochodził z bardzo bogatej rodziny.
Jego rodzice kupowali mu najlepsze zabawki,
najpiękniejsze stroje. Nigdy nie brakowało mu strawy
na stole, a potrawy jakie jadał były zawsze bardzo
smaczne. Chłopiec lubił obserwować otaczający go
świat i bardzo smuciło go, iż inne dzieci nie mają
takiego dostatku jak on. Na świecie panowały bowiem:
wielka bieda , głód i zarazy spowodowane licznymi
wojnami oraz klęskami nieurodzaju. Mikołaj długo
myślał czym spowodowany jest niedostatek innych i
doszedł do wniosku, że Bóg ma na świecie tyle pracy,
iż nie jest w stanie zadbać o wszystkich ludzi w tym
samym czasie. Postanowił pomóc Stwórcy w
opiekowaniu się biednymi.
Zawsze idąc do kościoła zabierał ze sobą tyle
jedzenia i różnych łakoci ile tylko mógł unieść.
Rozdawał je później biednym dzieciom i obserwował
radość jaką wzbudzały w nich jego podarunki. Jego
rodzice obserwowali te
uczynki i cieszyli się, że
mają takiego dobrego
syna. Mówili, że wyrośnie
na wspaniałego człowieka.
Kiedy Mikołaj dorósł,
odziedziczył
ogromną
fortunę. Uznał, że nie
potrzebuje
takiego
bogactwa i zaczął je
rozdawać potrzebującym.
O jego uczynkach oraz
wielkiej
pobożności
mówiono w całej Mirze.
Mieszkańcy tak go podziwiali, że został wybrany na
biskupa. Pewnego razu Mikołaj spacerował ulicami i
swoim zwyczajem obserwował życie miasta. Jego
uwagę przykuła kłótnia dwóch mężczyzn. Jeden z
nich domagał się od drugiego zwrotu długu lub

str. 19

oddania córek w niewolę w celu spłaceniu należności.
Dłużnik miał oddać pieniądze lub wolność córek do
następnego poranka. Czasu
do działania nie
zostało dużo, bo słońce już zachodziło. Mikołaj
pobiegł do domu. Chwycił swój worek,
w
którym zazwyczaj nosił żywność dla ubogich i zaczął
wkładać do niego rożnego rodzaju kosztowności.
Kiedy worek był pełny, zaniósł go pod dom dłużnika.
Wszyscy już spali, bo był środek nocy. Na szczęście
okno było otwarte. Mikołaj wrzucił przez nie
zawartość swojego worka. Do domu wracał wielce
uradowany, że znów spełnił dobry uczynek i pomógł
Bogu przy wybawianiu ludzi z ich nieszczęść.
Postanowił, że pozna piękne córki uratowanego
mężczyzny z trzema oficerami, których również
niedawno wybawił z opresji. Następnego dnia dłużnik
obudził się rozpaczając,
iż jego córki stracą
wolność. Lecz kiedy wszedł
do pomieszczenia
z otwartym oknem, nie mógł uwierzyć własnym
oczom. Na podłodze przed nim leżała bowiem wielka
góra kosztowności. Nie wiedział skąd one się wzięły,
ale czuł, że Bóg ulitował się nad jego nieszczęściem.
Bogactwa wystarczyło zarówno na spłatę długu, jak i
posag dla córek, które niedługo po tym dniu poznały
trzech wspaniałych oficerów. Pan Bóg od dawna
obserwował uczynki Mikołaja. Podobało Mu się jak
biskup pomaga bliźnim. Zaś po tej nocy, kiedy
mężczyzna pomógł dłużnikowi i jego córkom
postanowił, że Mikołaj powinien zostać świętym. Dał
też biskupowi możliwość robienia tego co kochał
najbardziej, a więc uszczęśliwiania ludzi
i
wspierania najuboższych. I tak Bóg dał Mikołajowi
dom na dalekiej północy, gdzie święty zbiera przez
cały rok siły, aby przez jedną noc w roku przynieść
prezenty dla wszystkich dzieci na świecie. Dzieci zaś
co roku czekają na tę magiczną noc i marzą, że uda im
się spotkać Świętego Mikołaja.
Źródło: https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/ciekawe-historie-swietymikolaj-legenda.html

M. K.

Świąteczne
ciekawostki…
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się
po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się
pierwsza gwiazda. Wtedy cała rodzina gromadzi się w
jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem.
Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy
domownicy staną wokół stołu, najstarsza osoba w
rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment

Pisma Św. - o narodzinach Jezusa, następnie bierze z
talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie
się nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się
wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o
zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego
wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie.
W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek.
Dopiero gdy podzielimy się opłatkiem, możemy
skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego
maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem
nie wypada śpiewać nawet kolęd.
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest
chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina
hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna
wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie
wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami
barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się
do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz
"ciasto Trzech Króli", w który zapieka się drobne
upominki.
W Szwecji Święta Bożego Narodzenia
rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu.
Tradycyjna szwedzka uczta składa się z rozmoczonej
suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się
galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser
pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole,
ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie
śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.
We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się
już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem.
Wszystkich opanowuje gorączka zakupów. Właściciele
sklepów prześcigają się w pomysłach dekorowania
wystaw. Ulice miast przystrojone są kolorowymi
lampkami i gwiazdkami. Święta Bożego Narodzenia
pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są to święta
rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione
kartki świąteczne oraz kupują prezenty. We Francji,
w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii. Francuzi
biorą udział we mszy, a 25 grudnia siadają do
wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka
nadziewanego kasztanami i
pije dużo szampana. We
Francji dzieci wierzą, że to
mały Jezus przynosi im
prezenty, które w wigilijną
noc wkłada do bucików
ustawionych
przy
kominku.
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W Rosji bardziej uroczyście, niż Boże
Narodzenie, świętowana jest noc z 31 grudnia na
1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą
Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże
Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego
Roku, 7 stycznia. To święto bardzo radosne, wiele
osób udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy składają
sobie życzenia. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna
kolacja, czyli Wigilia. Przygotowuje się postne danie z
ziaren pszenicy, miodu i kaszy zmieszanymi z
migdałowym lub makowym mlekiem. Do kaszy
dodaje się orzechy lub mak. Takim daniem rozpoczyna
się Wigilia. Na rosyjskim stole wigilijnym
obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań - zgodnie z
liczbą apostołów– m. in. bliny, ryba i mięsa w
galarecie, pieczyste i pierniki miodowe. Wieczerzę
wigilijną poprzedza ścisły post, który przestrzegany
jest aż do pojawienia się pierwszej gwiazdki,
symbolizującej gwiazdę Betlejemską.
Do
tradycji świąt Bożego Narodzenia należy m. in.
zapalanie świec w oknach i ognisk na ulicach, które
mają rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone
Dzieciątko. Dzieci z papierowymi gwiazdami
i lampionami w rękach pukają do tych domów, w
których zapalono świece, aby złożyć życzenia
domownikom, zaśpiewać kolędy, a nawet odegrać całe
przedstawienia. Gospodarze zapraszają ich do domu,
do swojego stołu lub nagradzają świątecznymi
smakołykami.

 18.12. 2018 - Jasełka grup XVI oraz XIII
 18.12. 2018 - koncert "Kolędować nadszedł
czas"
 19.12. 2018 - wyjazd do Fabryki Elfów grup XI
oraz XII
 21.12. 2018 - Spotkanie wigilijne
 16.01. 2019 - Bal karnawałowy
 18.01. 2019 - Zimowe zabawy sportowe
 29.01. 2019 - teatrzyk "Pierwsza bajka o
Smerfach"
 12.02. 2019 - koncert "Karuzela, karuzelazabawy starej Warszawy"
 15.02. 2019 - Walentynki- Dzień Czerwony
Oddziały przy ul. Dionizosa 12:








4.12. 2018- Spotkanie z Mikołajem
10.12. 2018 - Jasełka gr II, V oraz IX
11.12. 2018 - Jasełka gr. III, IV oaz VI
12.12. 2018 - Jasełka gr. VIII oraz VII
13.12. 2018 - Jasełka gr. I oraz X
18.12. 2018 - Koncert „Kolędować nadszedł
czas”
 23.01.2019 - Bal karnawałowy
 20.01. 2019 - teatrzyk „Pierwsza bajka o
smerfach”
 25.02. 2019 - koncert "Karuzela, karuzelazabawy starej Warszawy"

M.U-K

Nadchodzące
wydarzenia:
Oddziały przy ul. Liczydło 3a:
 5.12.2018 - Spotkanie z Mikołajem
 12.12. 2018- wyjazd do teatru Guliwer grup XIII
oraz XV
 14.12. 2018 - Jasełka grup XI oraz XV
 17.12. 2018 - Jasełka grup XII oraz XIV

Zespół

redakcyjny





Iwona Fabiszewska - recenzent
Katarzyna Konik - redaktor naczelna
Klaudia Wilk - korekta
Małgorzata Kasperska - lider Zespołu ds. Gazetki
Przedszkolnej, opracowanie graficzne, artykuły,
skład
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Katarzyna Maciąg - artykuły, ciekawostki, strefa
rodzica
Anna Lewandowska - artykuły, pędzelkowe
nowinki, ciekawostki
Izabela Świder - artykuły, strefa rodzica,
Baśniowanie na dywanie
Mariola
Urbanowska
-Klopśartykuły,
ciekawostki, SI
Sylwia Stępnicka- porady logopedy
Iwona Mochocka- artykuły, kodowanie na dywanie
Justyna Utnicka - propozycje prac plastycznych,
Małgorzata Skolimowska- propozycje prac
plastycznych, zimowe zabawy, łamigłówki
Karolina Kolasa - zadania z języka angielskiego,
piosenki
Magda Berłożecka - artykuły, strefa dziecka i
rodzica
Sylwia Głuchowska - artykuły, kącik języka
migowego
Jolanta Warzecha - artykuły, ciekawostki

Zdrowych, pogodnych
i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia,
a także wielu wspaniałych chwil
spędzonych w gronie
najbliższych oraz samych
sukcesów w Nowym Roku 2019
życzy Zespół Redakcyjny
Wesołego Pędzelka.
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