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DROGIE DZIECI I DRODZY RODZICE! 

Serdecznie życzymy, aby nadchodzące wakacje 

były radosne, ciekawe, słoneczne, 

a przede wszystkim bezpieczne, 

by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc 

i zawieraniu nowych przyjaźni. 

Życzymy, by wakacje były czasem zasłużonego 

i efektywnego wypoczynku, 

           byśmy wszyscy mogli nabrać sił, 

zapału do pracy i do wesołych zabaw w przedszkolu 

w kolejnym roku szkolnym. 

 

Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne 

ŻYCZENIA NA WAKACJE! 
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OD REDAKCJI: 

DRODZY RODZICE 
 

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy, zamykający obecny rok szkolny numer kwartalnika „Przedszkolne 

Wieści”. Ostanie miesiące w Przedszkolu obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń, w których wzięły 

udział Wasze pociechy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi. Na kolejne atrakcje  

zapraszamy już po wakacjach. 
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 Słowo do Rodziców: 
 

Jak umilić sobie i dziecku czas oczekiwania w kolejce, czy w drogowych korkach podczas jazdy  

samochodem? Wierszyki na dziecięce masażyki opracowane przez prof. M. Bogdanowicz, to wspaniała 

zabawa dla dzieci, którą można wykorzystywać w każdej wolnej chwili. Przedstawiamy jedną  

z propozycji :) 

 

Co można robić nudząc się? 

hmm… 

Można na przykład ziewać. 

aaa 

Albo cichutko śpiewać 

lalala 

Szurać nogami po podłodze. 

szur,szur,szur 

Leciutko klepać się po nodze 

klep,klep,klep 

Albo podrapać się po uchu 

drap,drap,drap 

Czy też pogłaskać się po brzuchu 

o tak! 

Można też kichać jak z armaty 

a psik! 

Rysować w powietrzu kwadraty 

raz,dwa,trzy 

Bądź puknąć się palcem w czoło 

puk,puk,puk 

I w powietrzu zrobić koło 

o,tak! 

Lub – jeśli tylko wypada 

no,no 

Połaskotać sąsiada 

gili,gili 

I co? I z pewnością od tej chwili nie będziemy się nudzili! 
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W jaki sposób skutecznie wspierać rozwój swojego dziecka w domu? 

 Oto ostatnia propozycja ćwiczeń, które opierają się na wspomaganiu percepcji  

wzrokowej oraz słuchowej dziecka. Przygotowanie do nauki czytania i pisania  

w przedszkolu koncentruje się na rozwijaniu sprawności psychomotorycznych,  

rozbudzaniu, wyrównywaniu i rozwijaniu procesów poznawczych oraz pozytywnych  

nastawień emocjonalno-społecznych dzieci. Podstawowym zadaniem związanym  

z przygotowaniem do nauki czytania i pisania jest doskonalenie percepcji  

wzrokowo-słuchowej dziecka. Istnieje mnóstwo różnorodnych propozycji ćwiczeń  

rozwijających i doskonalących percepcję wzrokowo-słuchową u dzieci. Poniżej  

przedstawiamy kilka z nich. 

Zestaw zabaw i ćwiczeń rozwijających funkcje słuchowe i językowe: 

 różnicowanie dźwięków podobnych 

 różnicowanie odległości dochodzących dźwięków (blisko, daleko) 

 rozpoznawanie, potem odtwarzanie głosów przyrody 

 odtwarzanie sekwencji dźwiękowych 

 układanie wzorów graficznych sekwencji dźwiękowych, np. z guzików lub kasztanów 

 wykonywanie ćwiczeń ruchowych na określony sygnał (np. klaskanie, tupanie, pstrykanie) 

 naśladowanie głosów z otoczenia 

 wyklaskiwanie sylab w wyrazie 

 wystukiwanie głosek w wyrazie 

 wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się lub kończących tą samą głoską, lub sylabą 

 wskazywanie wyrazów w których słychać np. samogłoskę "a" 

 liczenie samogłosek (np. "a") w usłyszanym wyrazie np. parawan - 3 

 łączenie wypowiedzianych przez dorosłego głosek w wyraz, np. "A - l - a" "Ala" 

 wyodrębnianie głosek w wyrazach wypowiedzianych przez dorosłego, np. "sowa" "s - o - w - a" 

 kończenie rozpoczętych wyrazów 

 wybieranie wyrazów rymujących się 

 wysłuchiwanie i liczenie głosek w wyrazach 

 oznaczanie spółgłosek i samogłosek w wyrazie 

 kończenie rozpoczętych zdań 

 nauka krótkich wierszyków i piosenek 

 zabawa w zapamiętywanie jak największej liczby słów. Dorosły wypowiada np. 3 słowa,  

zadaniem dziecka jest je powtórzyć. Stopniowo zwiększamy liczbę wypowiadanych słów 

 rozwiązywanie rebusów 

 słuchowe wyszukiwanie wyrazów w wyrazach np. w słowie traktory zawiera się słowo tory 

 zabawa w głuchy telefon 

 zabawa w „Język KA” – dodawanie dźwięku KA przed każdym wyrazem (wersja łatwiejsza)  

i przed każdą sylabą (wersja trudniejsza) 

 opowiadanie bajek i wierszyków przeczytanych przez dorosłego 
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Zestaw zabaw rozwijających funkcje wzrokowe: 

 zabawy z puzzlami i układankami 

 zabawy z tangramami 

 wyszukiwanie szczegółów różniących obrazki - nazywanie spostrzeganych elementów 

 kalkowanie obrazków 

 przerysowywanie kształtów 

 dorysowywanie brakujących elementów na obrazkach 

 dobieranie w pary jednakowych obrazków (np. gra w "Piotrusia"),  gra w domino obrazkowe 

 gra w "Memory" obrazkowe, wyrazowe lub obrazkowo - wyrazowe 

 składanie całości z elementów 

 układanie różnych kompozycji i budowli według wzoru (klocki, mozaiki geometryczne,  

układanki) 

 nazywanie części poszczególnych przedmiotów 

 układanie liter według wzoru wykonanego przez dorosłego. bez odczytywania wyrazów 

 szukanie w wyrazach, w tekstach określonej literki 

 wycinanie, wydzieranie, lepienie liter i nazywanie ich 

 dobieranie pierwszej litery do nazwy obrazka, np. rysunek kota - litera "k" 

 odczytywanie liter, sylab i wyrazów zapisywanych palcem na plecach 

 dobieranie podpisów do obrazków. Czytamy dziecku krótkie słowa, dziecko zapamiętuje je,  

(nie musi umieć czytać) a następnie dopasowuje podpis do obrazka 

 składanie prostych wyrazów z rozsypanek literowych 

 układanie w pary wyrazów (z rozsypanki wyrazowej) różniących się tylko jedną literą  

np. las - los 

 dobieranie parami liter dużych i małych, lub pisanych i drukowanych 

 rozwiązywanie zadań na klockach Mini – PUS 

 
„Nasze przedszkolaki badają, odkrywają, doświadczają” 

 W ostatnich trzech miesiącach przedszkolaki z wszystkich grup wiekowych wzięły udział  

w ciekawych doświadczeniach i eksperymentach. Do wszystkich zajęć badawczych dzieci podeszły  

z ogromnym zaangażowaniem i zainteresowaniem. 
 

Zabawy badawcze z mikroskopem    
 

        Przedszkolaki zapoznały się z budową i przeznaczeniem mikroskopu, miały możliwość  

przeprowadzenia obserwacji ciekawostek przyrodniczych. Dzieci oglądały pod mikroskopem specjalnie 

przygotowane preparaty m.in. skórę węża, pióro ptaka, witaminy, włókna naturalne, próbki kawy, herbaty, 

coli. Doświadczenie z mikroskopem dostarczyło dzieciom dużo nowych wiadomości i wiele radości. 

      Do tego eksperymentu potrzebne były: preparaty mikroskopowe, mikroskop. 
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Co to jest powietrze? 
   

 Przedszkolaki dmuchały w gazety, piórka i torebki foliowe próbując wprowadzić je w ruch. Chcąc 

sprawdzić czy powietrze jest nam potrzebne do życia, dzieci zatkały nos, zamknęły buzie, sprawdzając tym 

samym jak długo można wytrzymać bez powietrza. Po chwili wszystkie dzieci  otworzyły buzie  

stwierdzając zgodnie, że bez powietrza nie da się żyć. Kolejny etap naszej zabawy rozpoczęliśmy od  

udowodnienia czy pusta butelka jest naprawdę pusta czy pełna powietrza - zanurzając ją w wodzie. Po 

chwili z jej wnętrza zaczęły wydobywać się bąbelki, czyli pęcherzyki powietrza. Dzieci dmuchały także  

w słomki, tworząc bąbelki powietrza oraz robiły bańki mydlane.  Przedszkolaki  sprawdzały też czy  

naprawdę tlen jest niezbędny do spalania. Palącą się świeczkę umieszczoną na wodzie przykrywaliśmy 

ostrożnie i szczelnie szklanym pojemnikiem aby nie było  dostępu świeżego tlenu i obserwowaliśmy  

z wielkim zaciekawieniem jak płomień robi się coraz mniejszy aż w końcu gaśnie. 

 Do tego eksperymentu potrzebne były: gazety, piórka, torebki foliowe, butelka, woda, słomki, ta-

lerz, świeczka, zapałki, szklany pojemnik. 

 

„Tajemniczy liścik” 
 

 Na kartce za pomocą wykałaczki, sokiem z cytryny wykonywaliśmy tajemniczy napis. Zapaliliśmy 

świeczkę i zaczęliśmy intensywnie ogrzewać kartkę tak, aby jej nie spalić.  

Po ogrzaniu kartki pojawił się tajemniczy napis. Sok z cytryny zawiera różne substancje, które podczas 

ogrzewania rozkładają się powodując brązowe zabarwienie papieru. Dzieciom bardzo podobał się  

eksperyment, ponieważ każdy mógł wykonać swój tajemniczy napis.   

 Do eksperymentu potrzebne były: wykałaczki, sok z cytryny, świeca, biała kartka papieru. 

 

Opracowanie: mgr Patrycja Rąpel 

nauczyciel oddziału przedszkolnego 
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APEL WIELKANOCNY 
 

Jak co roku, tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi, w naszej szkole, w pięknej oprawie 

scenograficznej odbył się uroczysty apel, podczas którego miały okazję wystąpić przedszkolaki  

z wszystkich grup wiekowych oraz ich starsi koledzy i koleżanki. Był to program artystyczny recytatorsko 

- muzyczny, którego celem było przybliżenie symboliki i znaczenia Świąt Zmartwychwstałego Pana. 

Młodsze dzieci, w pięknych, barwnych strojach, zrobiły ogromne wrażenie na widzach, którzy każdy 

występ uhonorowali gromkimi brawami. Wszyscy mali aktorzy wykazali się wielką odwagą, wspaniale 

prezentując przed tak liczną publicznością przygotowane tańce. Uroczystość zakończyły życzenia 

świąteczne złożone przez p. Dyrektor wszystkim dzieciom, uczniom i pracownikom szkoły. 

Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu 
 

 

 

„Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy. 

Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy. 

Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliśmy. 

Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy. 

 

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy. 

Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy. 

Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość. 

Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy. 

Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy. 

 

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.” 

Ronald Russell 
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DZIEŃ ZIEMI 

 

22 kwietnia br. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe 

ekologiczne święto światowe, w związku z tym w grupie Wisienek zorganizowano cykl zabaw i działań 

przybliżających im temat dbania o naszą Planetę. W tym dniu przedszkolaki brały udział w nietypowych 

zajęciach muzyczno – tanecznych oraz ruchowych, opartych na kształtowaniu sprawności fizycznej, przy 

użyciu różnego rodzaju „odpadów” (wyścig par ze śmieciem, zgniatanie kulek z gazety na czas, rzucanie 

kulami do celu, kręgle). Po skończonych zabawach wspólnie ustaliliśmy i posegregowaliśmy wszystkie 

„śmieci” do odpowiedniego kosza. Podczas zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się jak dbać o środowisko  

i otaczającą nas przyrodę. Na koniec dnia podsumowaliśmy całą zdobytą wiedzę podczas Ekologicznego 

quizu. 

 

POSZUKIWANIA WIOSNY 

Podczas zajęć przedszkolaki z grupy „Jagódek” poznały właściwe zachowanie, które chroni  

przyrodę. Wiedzą, że nie wolno zrywać kwiatów będących pod ochroną, łamać gałęzi czy niszczyć  

bezmyślnie roślin. Wraz z pierwszymi promieniami słońca  w naszym przedszkolu zagościła  

wiosna. Dzieci posadziły cebulkę, fasolkę i zasiały kwiaty i rzeżuchę. Po pracach ogrodniczych  

wybraliśmy się na poszukiwanie oznak wiosny. Przedszkolaki podziwiały w ogródkach piękno pierwszych 

kwiatów - przebiśniegów, krokusów i zawilców. Widziały świeże pąki na drzewach  

i krzaczkach. Wycieczka była bardzo udana. Po powrocie dzieci dzieliły się wrażeniami  

z obserwacji.  

„Drodzy Ziemianie, czy wiecie, Jeśli śmiecić nie przestaniecie, 

niedługo sami w tych śmieciach utoniecie” 
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WYCIECZKA DO MINI ZOO  

W dniach 31.05. oraz 02.06. Wisienki i Jagódki wybrały się na wycieczki do Mini ZOO w Inwałdzie.  

Przedszkolaki od samego rana, z wielką niecierpliwością oczekiwały przyjazdu ciuchci, którą to  

wybieraliśmy się na wycieczkę. Po wejściu do wesołego, rozśpiewanego wagonu i pożegnaniu się  

z rodzicami, rozpoczęliśmy dzień pełen wrażeń. Na miejscu swoją przygodę zaczęliśmy od zwiedzania  

Mini ZOO, po którym oprowadziła nas pani przewodnik. Dzieci podziwiały różne gatunki zwierząt i te  

bardziej i mniej znane, a także z wielką ochotą głaskały i karmiły milusińskich. Następnie wybraliśmy się 

do parku zabaw, gdzie na maluchy czekało mnóstwo radości. Największe zainteresowanie wywołała  

jednak  indywidualna jazda konna w ujeżdżalni, podczas której nasze przedszkolaki wykazały się wielką 

odwagą i z ochotą wsiadały na sympatycznego kucyka. Po zjedzeniu przepysznej zapiekanki, zostaliśmy 

zaproszeni do Zagrody Sierotki Marysi, gdzie wysłuchaliśmy bajkowych opowieści i z okazji zbliżającego 

się Dnia Dziecka, Wisienki otrzymały z kosza Sierotki Marysi małe niespodzianki. Po tak mile spędzonym, 

upalnym dniu, ciuchcia odwiozła nas z powrotem do przedszkola. Och, co to był za wspaniały  

i niezapomniany dzień. 

WYCIECZKA DO KRAKOWA 

31 maja dzieci z  grup „0” wraz z rodzicami wybrały się na wycieczkę do Krakowa. Milusińscy  

z zainteresowaniem przemierzali alejki ogrodu i poznawali z bliska życie zwierząt oraz ich zwyczaje.  

Wiele atrakcji dostarczył im również plac zabaw, na którym hasali do woli. Po zwiedzeniu zoo  

pojechaliśmy do kina 3D na seans filmowy  Angry Birds. Celem naszej wycieczki było kształtowanie  

nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu, integracja  

i wzmocnienie więzi koleżeńskiej, poznanie nowych ciekawych zwierząt, roślin, nowych miejsc z zakresu 

kultury. Wycieczka okazała się doskonałą lekcją przyrody, a zdobyte wiadomości na długo pozostaną  

w pamięci dzieci.  
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DZIEŃ DZIECKA 

Jak co roku, dzieci w naszym przedszkolu hucznie obchodziły swoje święto, czyli Dzień Dziecka. My 

uczciliśmy je w tym roku aż dwa razy. Dnia 2 czerwca Wisienki otrzymały piękne prezenty i życzenia od 

swoich Rodziców, którzy w tym dniu zostali zaproszeni do przedszkola na przedstawienie, z racji ich  

święta, a także w dniu 7 czerwca. Wtedy to, wszystkie dzieci zostały zaproszone na szkolną halę sportową, 

przez Wolontariuszy ze szkolnego Wolontariatu. Ten dzień obfitował w wiele ciekawych zdarzeń. We 

wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się liczne quizy, konkursy, zabawy muzyczno – taneczne  

zawody zręcznościowo – sportowe oraz malowanie twarzy. Jak przystało na Dzień Dziecka - nie zabrakło 

także drobnych prezentów. W tym dniu na wszystkich twarzach pojawił się wielki uśmiech.  

Z WIZYTĄ W PRACOWNI KRAWIECKIEJ 
Pewnego słonecznego, majowego dnia wszystkie przedszkolaki zostały zaproszone do pracowni  

krawieckiej, w celu poznania pracy krawcowej i wyposażenia zakładu. Dzieci zobaczyły kolejne etapy  

powstawania ubrań podczas szycia, m.in.: odmierzanie, wykrawanie, szycie na maszynie. Obejrzały pracę maszyn 

wykonujących różne czynności.  P. Małgorzata Różana pokazała dzieciom, jak uruchamia się  

krawieckie sprzęty, ponadto przedszkolaki miały możliwość zaobserwowania sztuki przyszywania  

guzików do materiału oraz szycia kieszonek i prasowania. Zadawały Pani Krawcowej wiele pytań i dzieliły się swo-

imi spostrzeżeniami. Ponadto dzieci zostały obdarowane pysznymi słodkościami. Pełne wrażeń wróciły do przed-

szkola. 

WIZYTA W GOSPODARSTWIE 
 

W maju przedszkolaki miały okazję odwiedzić gospodarstwo położone  

z dala od ruchu ulicznego, w którym można spotkać wiele gatunków  

zwierząt. Dzieci mogły zobaczyć barwną kolekcję papug, pięknego pawia, 

gęsi, kaczki, kozy oraz różne rodzaje kur. Przedszkolaki mogły karmić  

kozy, kury oraz przebywać w bezpośrednim otoczeniu  zwierząt. Dzieci 

przekonały się, iż zobaczenie zwierząt z bliska, dotknięcie ich czy  

pogłaskanie, jest  znacznie ciekawsze niż oglądanie na obrazku. 

 Na koniec każdy chętny mógł  pogłaskać lub kto odważny dosiąść konia ! 
 

Serdecznie dziękujemy Państwu Kowalskim za możliwość obejrzenia  

gospodarstwa oraz dostarczenie dzieciom niezapomnianych wrażeń. 
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DZIEŃ MAMY I TATY 

Lato to nie tylko piękna, ale również i bardzo uroczysta pora roku w przedszkolu. Uroczystość Dnia Mamy 

i Taty to zawsze szczególna okazja, której towarzyszą niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma  

z pociech. Wszyscy goście z zaciekawieniem i skupioną uwagą słuchali życzeń, wierszy, piosenek.  

Z okazji Dnia Mamy i Taty do przedszkola tłumnie przybyli Rodzice, dla których mali artyści  

przygotowali kilka niespodzianek m.in. zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, taneczne,  

recytatorskie i wokalne. Dzieci z wszystkich grup wcieliły się różnorodne  postaci h baśni i bajek. Można 

było podziwiać m. in. królewnę Śnieżkę, siedmiu krasnoludków, króla i królową, rybaka, Czerwonego 

Kapturka, Babę Jagę itp. W barwnych i dostojnych strojach przedszkolaki z dumą recytowały swoje role, 

tańczyli i śpiewali, by sprawić ukochanym Rodzicom wielką radość. Uśmiechnięte twarze rodziców  

i częste, gromkie brawa były podziękowaniem za piękne występy. Po występie dzieci wręczyły rodzicom 

upominki, a w zamian od nich otrzymały prezenty z okazji niedawno obchodzonego Dnia Dziecka. 

PIKNIK RODZINNY 

Piknik Rodzinny organizowany w naszej szkole jest już stałym punktem w kalendarzu imprez  

i uroczystości. W tym roku odbył się on pod hasłem „Bawmy się razem”. Celem uroczystości było  

promowanie wartości rodzinnych, zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie pozytywnego modelu rodziny 

jako wielopokoleniowej instytucji, w której każdy, także najmłodszy jej członek, zajmuje ważne miejsce. 

Już od początku, dziedziniec szkolny zapełniał się rodzinami, które cenią sobie wspólne spędzanie czasu. 

W czasie trwania imprezy z pewnością nikt się nie nudził, ponieważ atrakcje przygotowane były z myślą 

zarówno o najmłodszych, jak i najstarszych uczestników pleneru. Największym zainteresowaniem cieszą 

się niewątpliwie występy uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych, o czym świadczyły liczne brawa  

i wiwaty :) Dziękujemy wszystkim Rodzicom za wspólne spędzenie czasu.  
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DZIEŃ SŁOŃCA 

W czerwcu w grupie Wisienek zorganizowano Dzień Słońca (żółty dzień). Była to okazja do zapoznania 

dzieci z  rolą Słońca w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Tego dnia wszystkie dzieci ubrane były na kolor 

żółty, a wystrój sali wypełniły słoneczne balony. Przez cały dzień królowały zabawy ze słońcem w roli 

głównej. Przedszkolaki z zaciekawieniem wysłuchały bajki o "Obrażonym słoneczku", a następnie  

właściwie ułożyły do niej historyjkę obrazkową. Nie zabrakło zajęć muzyczno - ruchowych do piosenki 

"Dookoła słońca", która to szybko wpadła w ucho wszystkim Wisienkom. Na koniec zajęć dzieci w małych 

grupach zagrały w matematyczną zabawę - Kolorowa pizza, podczas której doskonaliły umiejętność  

prawidłowego przeliczania. Było słonecznie i radośnie.  

KONKURSY 

W marcu GOK w Spytkowicach zorganizował gminny konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna”. Celem 

konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, 

pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą. Komisja nagradzając prace brała pod 

uwagę pomysłowość, staranność oraz samodzielność, oryginalność pomysłu, zachowanie tradycyjnych  

motywów. We wszystkich grupach dzieci chętnie wzięły udział w konkursie oraz otrzymały dyplomy za 

udział i skromne upominki. 

Dziękujemy wszystkim młodym artystom za piękne, kolorowe i pomysłowe prace, nagrodzonym  

gratulujemy !!! 

 

I miejsca :         Amelia Dukała   

                Krzysztof Wójcik 

II miejsce:        Anna Brożek  

III miejsce:       Tadeusz Stodolny 

Wyróżnienia:    Władysław Stodolny                             

     Jakub Michalec 
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"Poezja J. Tuwima i J. Brzechwy" czyli konkurs recytatorski w przedszkolu 

 
W ostatnim tygodniu , w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski pt „Poezja J. Tuwima  

i J. Brzechwy” zorganizowany przez P. Patrycję Rąpel. Celem konkursu było dostarczenie przedszkolakom 

doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich. Dzieci miały  

możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych oraz zapoznanie się z literaturą dziecięcą. 

Konkurs wywołał duże zainteresowanie wśród dzieci. Do zmagań konkursowych przystąpiło wielu   

przedszkolaków z wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy prezentowali utwory Jana Brzechwy oraz  

Juliana Tuwima. Wykonawców oceniało Jury w składzie: Pani Beata Kopacz - nauczyciel oddziału  

przedszkolnego, logopeda, Pani Marzena Kozioł– bibliotekarka. Podczas oceny brano pod uwagę dobór 

repertuaru, interpretacje utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.  

Ostatecznie laureatami konkursu zostali: 
 

I miejsce: Szymon Papierski, Anna Szewczyk 

II miejsce: Martyna Frączek, Bartłomiej Tomana,  

III miejsce: Franciszek Różana, Zuzanna Szarek 

Wyróżnienie: Kacper Mocniak, Lena Knapik, Oliwia Szczepanik, Zuzanna Rybarczyk, Igor Rzońca, 

Maja Charnas, Tadeusz Stodolny  
 

Piękne nagrody i dyplomy czekały nie tylko na zwycięzców konkursu, ale także na wszystkich  

uczestników, którym serdecznie gratulujemy! Nie zabrakło też smakołyków oraz wspólnych  

pamiątkowych zdjęć.  

BAJKA NA DOBRANOC 
Cześć dzieciaki! To ja słoń Trąbal-Bombal. Dziś chciałem wam opowiedzieć o swojej wakacyjnej  

przygodzie. Chcecie posłuchać? No to siadajcie wygodnie i zaczynamy: 

Kiedyś przeczytałem, że ludzie wyjeżdżają na wakacje do Afryki. Bardzo mnie to zainteresowało.  

Zastanawiałem się co ci ludzie u nas w Afryce porabiają. Czytałem więc bardzo uważnie i okazało się, że 

jedną z głównych atrakcji jest nurkowanie.Od razu pobiegłem do taty  Stanisława-Słonisława, aby wyjaśnił 
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mi co to jest to całe nurkowanie. Tata powiedział mi, że ludzie zakładają na nogi gumowe kapcie zwane płetwami, 

na plecy wkładają butle z tlenem, a na twarz maski ze specjalnymi okienkami, aby mogli przez nie wyglądać na  

zewnątrz. No, i kiedy już to wszystko włożą to zanurzają się pod wodę i pływają oglądając ryby, kraby, koralowce  

i inne morskie zwierzęta. 

„Ci ludzie są strasznie dziwni.” – pomyślałem sobie. – „Są ludźmi, a mimo to udają, że są rybami”. Potem długo  

zastanawiałem się: „Po co oni to robią?” To pytanie długo nie dawało mi spokoju. Dopiero wczoraj znalazłem na nie 

odpowiedź. 

Od blisko miesiąca mam już wakacje. Nie chodzę do szkoły, ale nigdzie też nie wyjechałem. Spędzam wolny czas  

w domu i czasem trochę się nudzę. Czasem spotykam się ze swoim kumplem Rysiem-Gumisiem, czasem bawię się 

w sadzawce i udaję, że jestem wielkim żeglarzem, a czasem po prostu włóczę się po okolicy. I właśnie to włóczenie 

stało się początkiem mojej wielkiej wakacyjnej przygody. 

Wczorajszego ranka miałem ochotę na przechadzkę. Spakowałem kilka najpotrzebniejszych rzeczy i ruszyłem przed 

siebie. Ruszyłem na wschód, gdyż w tym kierunku jeszcze nigdy nie szedłem. Przeszedłem spory kawał sawanny,  

a potem trafiłem do niedużego, ale gęstego lasu. Szedłem powoli pośród zarośli, uważając aby trąba nie zaplątała się 

w jakieś liany. W pewnym momencie zarośla skończyły się nagle. Po prostu, odsłoniłem liście trąbą spodziewając 

się, że za nimi ujrzę kolejny mur zbudowany z gałęzi, gałązek, liści i listeczków. Jednak nic takiego nie było.  

Zamiast ściany zieleni ujrzałem taflę błękitu. To było najpiękniejsze jezioro jakie w życiu widziałem. Powierzchnia 

wody marszczyła się nieznacznie od delikatnych podmuchów wiatru. Poczułem orzeźwiający chłód bijący od wody  

i postanowiłem się wykąpać. 

Wszedłem kilka kroków od brzegu. Woda była przyjemnie chłodna. Dopiero teraz zacząłem odczuwać, jak bardzo 

słońce przygrzewało tego dnia. Nawet nie przypuszczałem jak orzeźwiająca jest taka kąpiel. Chciałem zanurzyć się 

cały w wodzie. Szedłem więc dalej i dalej. W końcu straciłem grunt pod nogami i zacząłem płynąć. Przepłynąłem 

jezioro wzdłuż i wszerz. To było cudowne. Żałowałem tylko, że nie było tam ze mną Rysia-Gumisia. Razem na  

pewno bawilibyśmy się znacznie lepiej. 

I wtedy przypomniał mi się ten tekst o ludziach i o tym ich nurkowaniu. Zanurzyłem głowę pod wodę, tak, że tylko 

trąba wystawała mi z wody, abym mógł przez nią oddychać. I w końcu zrobiłem to, czego tak bardzo się bałem. 

Otworzyłem oczy pod wodą. To co zobaczyłem było wspaniałe. Dookoła mnie pływały setki ryb, żab i innych  

wodnych stworzeń. Wszędzie widać było wspaniałe roślinki, z których niektóre nawet kwitły. Podwodny świat  

wydał mi się niezwykle kolorowy, żywy i bardzo interesujący. Jeszcze nigdy nie widziałem nic równie pięknego  

i egzotycznego. Nie wierzycie? No to posłuchajcie tego. Kiedy tak sobie płynąłem zachwycając się widokami, nagle 

natrafiłem na przedziwną rybę. Nigdy o takiej rybie nie słyszałem. Była cała czarna, tylko płetwy miała różowe. 

Oprócz tego na grzbiecie miała kropki w kolorach tęczy, a z czubka głowy wyrastała jej antenka zakończona  

świecącą latarenką. Naprawdę. To była ryba z latarnią na antence. Nigdy wcześniej nie widziałem nic równie  

dziwnego. A co było najciekawsze. Ryba ta podpłynęła do mnie tak blisko, że antenką omal nie zawadzała o moją 

trąbę. Bardzo się wystraszyłem i miałem zamiar uciec gdzie pieprz rośnie, gdy nagle dziwna ryba odezwała się.  

Powiedziała do mnie: 

– Cześć nieznajomy. Mam nadzieję, że nie chcesz mnie zjeść? 

Okazało się, że ona bała się mnie bardziej niż ja jej. Wkrótce się zaprzyjaźniliśmy. Antenka-Latarenka, bo takie  

nadałem jej imię okazała się bardzo miła i pokazała mi całe jezioro. Kiedy skończyła mnie oprowadzać zrobiło się 

już późno i musiałem wracać do domu. Pożegnaliśmy się i umówiliśmy, że wkrótce znowu ją odwiedzę. 

Pływając po jeziorze, a właściwie nurkując w nim, zrozumiałem dlaczego ludzie tak bardzo lubią nurkować. Ja  

również mogłem poczuć się jak ryba w wodzie i podziwiać ten wspaniały podwodny świat. 

Już nie mogę doczekać się kolejnej wyprawy nad jezioro. Być może uda mi się zarazić nurkowaniem również  

Rysia-Gumiska. 

Żegnam was drogie dzieciaki i życzę kolorowych snów o podwodnych przygodach pośród koralowych raf.  

Pa-pa. 
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Jak pomóc dziecku w nauce angielskiego 

 Chwalmy i nagradzajmy dziecko za najmniejszy przejaw zainteresowania nauką języka angielskiego, 

 inicjatywę i podjęcie samodzielnej nauki w domu w języku angielskim (przeglądanie książki czy 

zeszytu, posłuchanie płyty, wypowiedzenie słowa lub zdania). Dzieci potrzebują ciągłej zachęty  

i pochwał. Każdy, nawet najmniejszy sukces motywuje do dalszych zmagań. 

 Pamiętajmy, aby dziecko przynosiło na zajęcia podręcznik, ćwiczenia i zeszyt, i wklejało do zeszytu 

otrzymane na zajęciach skserowane dodatkowe materiały. Prosimy także przypilnować, aby dziecko 

odrobiło pracę domową, przeczytało ostatnią lekcję z książki i przeglądnęło ćwiczenia, zakreśliło  

flamastrem najważniejsze słówka i zwroty. Najważniejsza w nauce jest systematyczność, dlatego 

bardzo ważne jest, aby dziecko powtarzało i utrwalało materiał nie tylko w szkole, ale i w domu. 

 Pytajmy, rozmawiajmy na temat tego, czego dziecko nauczyło się na ostatnich zajęciach. Możemy 

poprosić o zaprezentowanie członkom rodziny ostatnio nabytej wiedzy, o deklamację wiersza lub 

zaśpiewanie piosenki, przedstawienie nowo poznanych słówek. Chwalmy dziecko za taki występ  

i nie krytykujmy, nawet jeśli pojawią się błędy. 

 Zachęcajmy dziecko do słuchania w domu płyt w języku angielskim, oglądanie bajek, filmów  

i programów w tym języku. 

 Przekonajmy również dziecko do korzystania z programów multimedialnych do nauki języka,  

wystarczy, jeśli dziecko poświęci dodatkowe pół godziny przed lub po zajęciach na korzystanie z 

tych atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Dzięki nim wiedza jest przekazywana w sposób urozma-

icony i przyjemny, ponieważ wykorzystujemy ulubioną współcześnie drogę komunikacji naszych 

dzieci – komputer. 

Spróbuj napisać wyrazy po śladzie. Pokoloruj rysunki. 

 

 
Opracowanie: mgr Kinga Warzecha 

nauczyciel j. angielskiego  

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

 

 Ćwiczenia języka, warg i podniebienia przygotowują dziecko do prawidłowego mówienia.  

Gimnastyka aparatu mowy jest istotnym krokiem w celu osiągnięcia tej ważnej sprawności. Można ją  

prowadzić w formie zabawy, która sprawia dzieciom bardzo dużo radości. 
 

Naturalna gimnastyka narządów mownych dziecka: 

 kiedy dziecko ziewa nie gań go (to przecież naturalne zachowanie), lepiej poproś, aby ziewnęło jeszcze 

kilka razy, zasłaniając usta - nadaj temat takiej zabawie (senny lew); 

 gdy na talerzu został ulubiony sos lub rozpuszczony lód - pozwólmy dziecku wylizać go językiem. To 

ćwiczenie, choć jest mało eleganckie, za to bardzo skutecznie gimnastykuje środkową część języka; 

 jeśli dziecko dostało lizaka zaproponuj, aby lizało go unosząc czubek języka ku górze; 

 po śniadaniu lub kolacji posmarujmy dziecku wargi miodem, kremem czekoladowym i poproś, aby  

zlizało je dokładnie - nadaj tej zabawie temat, np. zaproponuj zabawę w misia Puchatka, który odbiera  

nagrodę za swoje zwycięstwo; 

 przy porannym i wieczornym myciu zębów zaproponuj dziecku zliczanie zębów czubkiem języka lub 

witanie się z nimi w ten sposób, aby czubek języka dotknął każdego zęba osobno; 

 korzystając z okazji wspólnego z dzieckiem rysowania, sprawdź czy dziecko potrafi narysować kółko 

(językiem dookoła warg) lub kreseczki (od jednego do drugiego kącika ust); 

 żucie pokarmów to też ćwiczenie aparatu artykulacyjnego. 

 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

Opracowanie: mgr Małgorzata Kasperek 

             nauczyciel przedszkola, logopeda 

Bajka artykulacyjna „Dzień dobry misiu” 

 Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem. Miś obudził się wcześnie rano –  

poprzeciągał się, poziewał (szerokie ziewnięcie). Zrobił poranną gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie 

języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń 

(w prawo i w lewo) wokół stołu (ruchy okrężne języka w przedsionku jamy ustnej, usta zamknięte). Umył 

ząbki (oblizywanie czubkiem języka górnych i dolnych  zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych  

i otwartych  ustach). Postanowił policzyć swoje ząbki (dotykanie czubkiem języka każdego zęba na dole  

i górze). Nagle poczuł wielki głód i usłyszał jak mu burczy w brzuchu (wibrowanie wargami bbb,bbb). To 

znak, że pora na śniadanie i pyszny miodek ( oblizywanie warg). 
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

 

Wakacyjne zagadki: 

 

 

Duża i dmuchana; 
Bardzo kolorowa. 

Hop! Do góry lubi latać. 
To piłka… 

 
(plażowa) 

 

Gdy słonko mocna świeci, 
To wtedy nam się marzy 
By koc szybko rozłożyć 

Na piaszczystej … 
 

(plaży) 

Wody wcale się nie boi; 
Lubi pływać po jeziorze. 

    Ale są potrzebne wiosła,  

By nas fala lepiej niosła.. 

(łódka) 

 

Z pomocą rodzica lub rodzeństwa spróbuj rozwiązać wakacyjną krzyżówkę 
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Sprawdź, jakie pamiątki znad morza przywiozą dzieci? Pokoloruj obrazki. 
 

Narysuj rybkę po przerywanej linii i pokoloruj starannie rysunek 
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KOLOROWANKA DLA MILUSIŃSKICH 

 

 


