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Przedszkole nr 315 przedstawia: 

 

Misiowe      

Nowinki 

 

 

NUMER  2(3)/2005                                    CENA 1,50 ZŁ 

 

 
Wesolych 

 Swiat! Bez zmartwien,  

z barszczem,  z grzybami, z  

karpiem, z gosciem, co niesie  szczescie!  

Czeka nan przeciez miejsce. Wesolych Swiat!  

A w Swieta, niech się snuje koleda. I galazki swierkowe 

niech Wam pachna na zdrowie. Wesolych Swiat! A z Gwiazdka! - Pod swieczek  

luna jasna 

zyczcie sobie – najwiecej: 

zwyklego, ludzkiego szczescia. 

 

CZEGO ZYCZA PANSTWU RÓWNIEZ WSZYSCY 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 315 
 

A w tym numerze m. in. : 

 Historia naszego przedszkola 

 Odpowiedz na pytanie: Dlaczego dzieci sa niegrzeczne? 

 Kolorowanki i łamigłówki 

 Przepis na pyszny swiateczny keks  

 Cwiczenia logopedyczne 
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NASZE PRZEDSZKOLE… historii słów kilka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przedszkole nr 315 w Warszawie  mieszczące się przy  

ul. Grzeszczyka 2, rozpoczęło swoja działalność we wrześniu 1976r. Budynek 

placówki i ogród przedszkolny usytuowane są na terenie dawnego Folwarku 

Rakowiec i szpitala Św. Rocha.  

 Pierwszym dyrektorem naszego była Pani Hanna Walendziak. Kierowała 

placówką do sierpnia 1985 r. Kolejną osobą zarządzającą placówką była Pani 

Barbara Łaska. Od września 1989r. dyrektorem naszego przedszkola jest Pani 

Hanna Warmińska.  

  

 25 marca 1997r., podczas obchodów 20-lecia działalności placówki, 

przedszkolu nadane zostało imię Zbigniewa Rychlickiego- zasłużonego grafika  

i ilustratora, wielkiego przyjaciela najmłodszych, twórcy misia ukochanego przez 

kilka pokoleń dzieci-  Misia Uszatka. Pan Z. Rychlicki, jako pierwszy Polak, 

odznaczony został tzw. Małym Noblem- Złotym Medalem im. Hansa Christiana 

Andersena, przyznawanym przez Międzynarodowe Kuratorium do Spraw Książki 

dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) w Cambridge. Otrzymał również Order Uśmiechu, 

którym odznaczyły go same dzieci. Znakiem- logo naszego przedszkola jest MIŚ. 

Nie wszystkim pewnie wiadomi, że Święto Pluszowego Misia obchodziliśmy 

całkiem niedawno, bo 25 listopada.  

 Każda grupa w naszym przedszkolu również nosi swoja nazwę oraz posiada 

własne logo. 

 

 

 

Opracowała Hanna Warmińska 
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A OTO PRACOWNICY NASZEGO 

PRZEDSZKOLA: 
 

Pani Dyrektor: Hanna Warminska 

 

Pani intendentka (kierownik gospodarczy): 

Mieczysława Maletka 

 

 

 

GRUPA I: BIEDRONKI 
Ewa Grodziska, 

Hanna Warminska  , 

Joanna Ostrowska 

Elzbieta Krzyzanowska, 

Jolanta Ziółkowska 

 

 

 

 

GRUPA II: MOTYLKI 
Danuta Maksymiuk- Trompka, 

Karolina Łoskot, 

Barbara Pietrzak, 
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GRUPA III: PSZCZÓŁKI 
Ałła Pasek, 

Beata Ostrowska, 

Bozena Cichaczewska 

 

 

 

 

 

GRUPA IV: MRÓWKI 
Anna Minska,  

Joanna Ostrowska,  

Małgorzata Cholezynska 

 

 

  Logopeda: Anna Kupczyk 

 

Panie kucharki: 

 Anna Milewska,  

                      Elzbieta Piotrowska, 

                                                 Katarzyna Sek 

 

 

Panowie dozorcy:  
Sławomir Rutkowski, 

                       Stanisław Cepek,  

                                          Sławomir Zielonka 
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Juz niedługo Swieta.   
                    …opowiadanie.  

 
 

PRAWDZIWY SWIETY MIKOLAJ  

 

 Pewnego dnia, przed Bożym Narodzeniem cała rodzina wybrała się na 

świąteczne zakupy. Marcinek i Karolinka bezustannie przypominali rodzicom, że 

trzeba kupić choinkę. Mama i tata uważali, że ważniejsze są: suszone grzyby, mak, 

bakalie, przyprawy do pierników i mnóstwo innych rzeczy do jedzenia, nie 

mówiąc o prezentach - ale to była tajemnica. 

- Choinkę kupimy na końcu - powiedział tata. - Dopiero?! - zmartwiły się dzieci. 

Właśnie wchodzili do supermarketu, gdy Karolinka zawołała: 

- Święty Mikołaj! - i... zamarła z zachwytu. - On nie jest prawdziwy - powiedział 

szeptem Marcinek. 

- Jest prawdziwy, bo się rusza – Karolinka nie odrywała wzroku od Mikołaja. 

- Rusza się, bo jest żywy - wyjaśnił Marcinek. 

- No widzisz, że jest prawdziwy – upierała się Karolinka. 

- To jest zwyczajny pan przebrany za świętego Mikołaja. Spójrz - tam jest drugi... 

O! A tam jeszcze jeden.  

- Marcinek patrzył na siostrzyczkę tak, jakby był nie wiadomo jaki mądry. 

I wtedy Karolinka się rozpłakała.  

- Co ci się stało? - zdziwił się Marcinek.  

- Ja chcę prawdziwego świętego Mikołaja...!- łkała Karolinka. 

Tata był zdania, że taki chodzący Mikołaj jest najlepszą świąteczną dekoracją, 

bo przypomina o zbliżających się Świętach tak samo, jak choinki na ulicach  

i sklepowych wystawach. 

 Tylko Marcinek powiedział Karolince to, na co naprawdę czekała: 

- Prawdziwy święty Mikołaj jest jeszcze bardzo daleko. Przyjdzie do nas  

w świąteczną noc i przyniesie prezenty. Przekonasz się. 

 - A po czym poznam, że jest prawdziwy? -dociekała Karolinka. 

 - Bo przyniesie nam to, o co prosiliśmy w liście - wyjaśnił Marcinek. 

Karolinka przestała płakać i nawet uśmiechała się do tych nieprawdziwych 

Mikołajów. 

- W suficie czy w podłodze? - zapytał Marcinek. 

A Karolinka wciąż czekała na świętego Mikołaja.                     
  Jadwiga Jasny- Mazurek 

 
 Czy napisałeś/łaś list do świętego Mikołaja? 

Czy ty też, jak święty Mikołaj, rozdajesz prezenty? 

Robienie prezentów dla mamy, taty i wszystkich kochanych osób zajmuje dużo czasu. 
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Zacznij już dziś. 

Opracowała Ałła Pasek 

Łamigłówki madrej główki 
 
1.Pod każdym rysunkiem przekreśl literkę, na którą zaczyna się nazwa 

narysowanego przedmiotu. Literki, które zostały- utworzą rozwiązanie. 

 

 
 

 

2.Połącz ze sobą zbiory, w których jest tyle samo elementów.  
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Rozwiaz krzyzówke 

 
W kolorowych kratkach otrzymasz hasło. 

 

 

 
 

 

1. Gdy ją bijesz nie płacze, wesoło do góry skacze. 

2. Na palecie się rozsiadły kolorami błyszczą. Gdy użyjesz pędzla, wody 

namalujesz wszystko. 

3. Misie, klocki, lalki to dla dzieci… 

4. Różnobarwni tancerze tańczą po papierze. Obcasiki ostre mają. Na pewno 

wszyscy ich znają. 

5. Zmień literę w słowie „dym”, będziesz mógł zamieszkać w nim. 

6. Początek „księcia” i koniec „wstążki” co dzień zaglądaj do pięknej ... 

7. Łatwą wam zagadkę powiem: dom gdzie uczą się uczniowie. 

8. Ferie w lecie. 

9. Z czego dzieci budują domy, mosty, wieże? 

10. Jest mała albo duża, czasami szklane oczka zmruża. Zawsze jest 

uśmiechnięta dlatego lubią ją dziewczęta. 

11. Mają swoje święto l czerwca. 

 

Opracowała Beata Ostrowska 
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O niewidzialnych granicach 
 

Nie bronią terytorium państwa, nie grodzą 

sąsiednich podwórek, a jednak trudno wyobrazić 

sobie bez nich poczucie bezpieczeństwa. 

To granice psychologiczne, których zadaniem 

jest obrona godności człowieka, jego uczuć, 

kompetencji, poglądów –w tym wiary, 

prywatności, prawa do odpoczynku, także 

nietykalności cielesnej i intymności, a również 

obrona przed zalewem zbędnych, toksycznych 

informacji. 

W dorosłym życiu te zbudowane w dzieciństwie 

granice i umiejętności ich obrony decydują o 

indywidualnym sukcesie człowieka. 

  

Kiedy należy pokazać dziecku, gdzie leżą te granice? U progu życia. Wtedy, 

gdy niemowlę w swojej radosnej ekspansji motoryczne poznaje świat. Już 

półtoraroczne dziecko nabywa zdolności do odróżniania dobra od zła.  

Jak? Konsekwentnie. 

 Tworząc jednoznaczne zasady- …nie wolno, …ale także: należy…, 

trzeba…,oczekuję od ciebie…, zależy mi na tym…, . 

 Cierpliwie podkreślając, że decyzja o spędzaniu czasu przed TV, 

komputerem należy do dorosłych, że torebka mamy jest jej prywatną 

własnością, że nikt nie ma prawa bić drugiego człowieka, że przezywając 

kolegę w przedszkolu poniża się jego godność. 

 Pamiętając o tym, że respektowanie zasad - to nie ślepe i sztywne 

posłuszeństwo. Każde dziecko, w każdym wieku potrzebuje jasnych, 

czytelnych zasad aby czuć się bezpiecznie - choć jednocześnie naturalnie się 

przed nimi broni. Granice psychologiczne sprawiają, że życie staje się  

przewidywalne. 

Co pozwala dziecku zbudować mocne, elastyczne granice? 

 Zasada obustronności.  

 Zasada respektowania granic przez obie strony- dzieci  

i dorosłych.  

 Uczciwość- słowa, komentarza, deklaracje rodzica znajdować potwierdzenie 

w jego zachowaniach i życiowych postawach. 

 

 Drogi Rodzicu, nie obawiaj się uczyć swoje dziecko zasad. One porządkują jego 

życie. I pamiętaj- Twoje dziecko nie potrzebuje odnaleźć w Tobie kolegi, bo tego 

ma w przedszkolu, ale dojrzałego i dorosłego człowieka. 
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Opracowała Krystyna Poręba- psycholog z P.P.P. nr 9 

 

 

 

 

Pokoloruj mnie… 
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Trening relaksacyjny   

  
 Mowa wpływa w dużej 

mierze na całokształt rozwoju 

dziecka, a szczególnie na jego 

powodzenia w szkole. Daje 

możliwość precyzyjnej komunikacji, 

stanowi narzędzie w zdobywaniu 

informacji, oraz pozwala na 

wyrażanie swoich myśli, własnych 

sądów i uczuć. 

Wraz z rozwojem słownictwa 

dziecko przyswaja sobie różne 

pojęcia, rozwija się u niego 

myślenie słowne. Podstawowy 

zasób słów, jakim dysponuje, 

odzwierciedla to, co dziecko potrafi 

sobie wyobrazić lub pomyśleć. 

Często jednak u dzieci w wieku 

przedszkolnym występują 

zaburzenia mowy, toteż powinno się 

możliwie wcześnie rozpocząć ich 

usuwanie. 

Wypowiedziom dzieci z wadami wymowy często towarzyszy napięcie aparatu 

mowy. Próby przezwyciężenia napięcia mięśni w narządach artykulacyjnych, 

fonacyjnych i oddechowych prowadzą do napięcia mięśni całej twarzy, tułowia, 

rąk i nóg. Stan napięcia mięśniowego potęguje nieprawidłową wymowę. Jednym z 

warunków płynnego, poprawnego mówienia jest rozluźnienie mięśni, likwidacja 

napięcia mięśniowego. Ćwiczenia relaksacyjne pomogą wytworzyć spokojną, 

pogodną atmosferę, co jest niezbędne przy korekcji mowy. Relaksacja jest drogą 

wyciszenia, łagodzenia uczuć negatywnych. Proponuję stosowanie ćwiczeń 

relaksacyjnych nie tylko w korekcji mowy, ale również w czasie zajęć, które np. 

sprawiają dziecku trudności. 

 

Etap I. Relaksacja poprzez naprzemienne rozluźnienie i napinanie 

mięśni. 
 
 Celem ćwiczeń jest uczyć dziecko rozluźniania mięśni, uświadamiania 

przyjemnego stanu relaksu. 

Przyjmujemy pozycję spokoju - siadamy na krześle, plecy przylegają do oparcia. 
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Ręce kładziemy na kolana, dłońmi dotykamy kolan. Ramiona opuszczamy, nogi 

nieznacznie wysunięte do przodu i lekko rozstawione. 

 

 
 

Rozluźnienie mięśni rąk. Wykonujemy ćwiczenia razem z dzieckiem. 

 
Ćwiczenie " Piąstki." 

Zaciskamy palce w piąstki ( ręce leżą na kolanach) jak najmocniej. Napięte są 

nasze ręce. Nieprzyjemnie jest tak siedzieć. Ręce się zmęczyły. A teraz prostujemy 

palce, rozluźniamy je. Ręce i palce odpoczywają. Jest lekko i przyjemnie. 

 
Ćwiczenie" Kamienie". 

Zaciskamy palce w piąstki. Wyobraźmy sobie, że nasze ręce to twarde i ciężkie 

kamienie. Kamienie leżą na naszych kolanach. Jakie to nieprzyjemne. Ręce są 

zmęczone. Zrzucamy kamienie z kolan, prostujemy palce, rozluźniamy je. Nasze 

dłonie odpoczywają. Jest lekko i przyjemnie. 

 
Ćwiczenie" Jelenie". 

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy jeleniami. Podnosimy nad głową skrzyżowane ręce 

z szeroko rozstawionymi palcami. Nasze palce to rogi jelenia. Palce są twarde jak 

rogi jelenia. Trudno trzymać ręce talie twarde i napięte. Szybko opuszczamy ręce, 

rzucamy ja na kolana, jeleń zgubił rogi. Ręce i palce rozluźniły się, odpoczywają. 

 

Opracowała Izabela Dobrzyńska 

- mama,  nauczyciel nauczania początkowego i logopeda 

 

 

 

                                                                                

    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi Rodzicu !!! 

Jeżeli chcesz się podzielić z innymi swoimi 

spostrzeżeniami, przemyśleniami i uwagami , 
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zapraszamy do współredagowania naszej gazetki. To nic 

trudnego, czekamy! 
 

Pokoloruj mnie… 
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Mamo, tato, zróbmy to razem… 

 
Opracowała Ewa Grodzińska 

 

Zabawa w pieczenie 
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Zapraszamy dużych i małych do wspólnej zabawy w pieczenie 

 

 SWIATECZNY KEKS BAKALIOWY 

 
Składniki ciasta: 

 4 szklanki mąki 

 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia  

 kostka masła 

 6 jajek 

 1,5 szklanki cukru 

pudru                                                                                 

 cukier waniliowy 

 po 15 dag 

kandyzowanych 

owoców i bakalii 

 

Przygotowanie: 

 
 Miękkie masło utrzeć z cukrem oraz cukrem waniliowym na puszystą masę. 

Stopniowo dodawać żółtka oraz mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. W 

sypać posiekane bakalie i kandyzowane owoce. Dokładnie wymieszać. Ubić 

białka, dodać do ciasta i ostrożnie wymieszać. Ciasto przełożyć do wyłożonej 

pergaminem formy keksowej, piec ok. 1 godz. w 190  ۫ ۫C 

Czy można zapobiec opadaniu bakalii w cieście? 

 Najpierw bakalie moczymy przez kilka minut w ciepłej wodzie, odsączamy i 

osuszamy. Jeśli są duże, kroimy na małe kawałki. Następnie wszystkie bakalie 

obtaczamy w mące, lekko ją wcierając. Tak przygotowane wsypujemy do ciasta  

(tuż przed wstawieniem blachy do piekarnika) a następnie delikatnie mieszamy. 

Wtedy bakalie nie opadną na dno formy, ale równomiernie rozłożą się w cieście. 

Keks można posmarować polewą lub rozpuszczoną czekoladą albo lukrem. 

Najprościej jest posypać cukrem pudrem.  

 

O smaku i urodzie keksu stanowią bakalie. Jeśli starannie je dobierzemy, 

świąteczne ciasto będzie pyszne i efektowne. 

 

Opracowała Danuta Maksymiuk 
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Dlaczego dzieci sa niegrzeczne?   

 
O stosowaniu kar i nagród w wychowaniu. 
 
 Dorośli wspominając swoje dzieciństwo, opowiadają często o tym, w jakich psikusach 

brali udział i jak udawało się im wywieść w pole dorosłych, którzy wówczas się nimi 

zajmowali. Rozpatrując te opowieści z punktu widzenia pedagogiki, nietrudno dostrzec, że 

dorośli najczęściej opowiadają o swoim nieposłuszeństwie. Na dodatek są dumni z 

przejawów swego nieposłuszeństwa, bo relacjonują swoje przygody, jak bohaterskie czyny. 

Dokładność wspomnień i sposób opowiadania o przejawach nieposłuszeństwa dowodzi, że 

jest w nich coś, co karze człowiekowi wiernie zapamiętać, a potem przewartościować na 

czyny, którymi można się chwalić i być z nich dumnym. 

Warto zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Co sprawia, że dzieci chcą być 

samodzielne? Dlaczego przeciwstawiają się dorosłym i odmawiają wykonywania ich 

poleceń? Po co upierają się przy swoim, mimo oczywistego braku racji? 

Poznawanie ludzi i stosunków międzyludzkich, to żmudny trwający wiele lat proces 

kształtowania zdolności do wczuwania się w to, co czuje druga osoba i przyjmowania jej 

punktu widzenia. Dziecko może się w tym zorientować w jeden tylko sposób - testując 

dorosłych ze swojego otoczenia. Musi przecież zrozumieć: Co oznaczają polecenia 

dorosłego i czy warto je realizować? Kiedy musi cię podporządkować? Jakie konsekwencje 

grożą mu, jeśli przeciwstawi się woli dorosłego? Jak daleko sięga władza dorosłego? 

Testowanie może mieć taki przebieg: 

 Dziecko przeciwstawia się woli dorosłego i pilnie patrzy, co się dzieje i jak długo dorosły 

wytrzyma, . 

 Narzuca swoja wolę dorosłemu i porównuje, kto silniejszy, 

 Neguje wszystko i próbuje organizować otoczenie na swój sposób. 

takie testowanie jest dla dorosłych udręką, bo ma charakter próby sił, ile kto wytrzyma.  

A przecież dziecko nie ma innego sposobu ustalenia granic swoich możliwości 

organizowania świata. Musi sprawdzić co wolno, czego nie wolno, bo tylko w taki sposób 

może ustalić swoje granice. Wystawiając na próbę dorosłego, uczy się rozumieć w jaki 

sposób ma szanować prawa innych ludzi. 

Sprawę komplikuje jeszcze fakt, że dzieci różnią się znacznie pod względem wrażliwości 

społecznej: jednemu wystarczy jedno, lub kilka doświadczeń w testowaniu i już potrafią 

wyprowadzić wnioski. Inne muszą długo sprawdzać, żeby pojąć co im wolno, a czego nie. 

Wszystkie muszą jednak osobiście sprawdzić, co im wolno i na ile mogą sobie pozwolić. A 

to oznacza, że muszą toczyć większe lub mniejsze wojny z dorosłymi. 

Chce tu podkreślić, że daleka jestem od twierdzenia, iż dziecku trzeba na wszystko 

pozwolić, że może robić to co chce. Wychowanie to także proces uspołeczniania dziecka  

i potrzebny jest tutaj rozsądek. Ważna jest wiedza, dlaczego dzieci muszą testować 

dorosłych, wystawiać na próbę ich cierpliwość, sprawdzać ich siłę i znaczenie. Po prostu 

dzieci nie mają innego sposobu skonstruowania własnego "Ja" i poznawania, w jaki sposób 

należy budować poprawne relacje z innymi ludźmi. Dlatego, żeby nie popełniać zbyt dużo 

błędów wychowawczych, warto zastanowić się, o co chodzi, gdy dziecko jest nieposłuszne. 

Jest tu jeszcze jeden ważny problem - wychowanie, kształtowanie u dzieci bodaj każdej 

sprawności wymaga stosowania wzmocnień. Są nimi kary i nagrody. 

Wyjaśnijmy, dlaczego jedną wspólną nazwą wzmocnienia obejmuje się zarówno kary jak  

i nagrody. Jeżeli dziecko zachowa się w o kreślony sposób lub wykona jakąś czynność  

i dorosły:  

 okaże zadowolenie (gestem, miną lub słowem), jest to nagroda - dziecko będzie to 

zachowanie lub czynność powtarzać i doskonalić, bo skojarzy ją z miłymi emocjami, 

 wyrazi swoje niezadowolenie (gestem, miną lub słowem, jest to kara i stanowi ona 
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informacje o konieczności zmiany zachowania - dziecko spodziewając się przykrości, 

wstrzyma się zapewne od takiego zachowania lub czynności ( może na przykład zastygnąć 

w bezruchu), albo spróbuje zastąpić ją innym zachowaniem ( na przykład rozpłacze się), 

jednak w przyszłości będzie unikało tego, co łączy się z negatywnymi emocjami. 

W procesie wychowania nie sposób uniknąć kar, bo przecież jest to najważniejszy sposób 

powiadamiania dziecka o tym, że musi ono zmienić swoje zachowanie. 

Obecnie lansowane są koncepcje wychowania dzieci bez kar, a tylko poprzez 

nagradzanie. Koncepcje te oparte są na fakcie, że w trakcie udzielania kary dorośli stają się 

agresywni, nawet wówczas, gdy tego nie chcą. Agresja ma to do siebie, że udziela się na 

zasadzie naśladownictwa, które występuje szczególnie wtedy, gdy istnieją silne związki 

emocjonalne pomiędzy modelem a naśladującym. Nic wiec dziwnego, że dzieci wiernie 

naśladują zachowania rodziców, w tym zachowania agresywne. Dlatego dzieci bite, biją 

swojego misia, a potem gdy dorosną biją swoje dzieci. Chcąc przerwać ten zaklęty krąg 

pedagodzy apelują o stosowanie tylko wzmocnień pozytywnych - nagród. Niektórzy 

popadają w skrajność i lansują wychowanie bezstresowe, choć wiadomo, że stresu nie da się 

uniknąć. 

Dziecko nadmiernie chronione nie nabywa doświadczeń i w przyszłości nie będzie 

potrafiło radzić sobie w sytuacjach trudnych i kiedy nie może zrealizować swojego zamiaru. 

Dlatego na pojawiające się zagrożenia reaguje w sposób niezgodny z oczekiwaniami 

dorosłych, co oczywiście wywołuje nowe nieporozumienia. Na dodatek w miarę dorastania 

nasila się poczucie krzywdy, bo skoro dorośli z jego otoczenia spełniali dotąd wszystkie 

jego zachcianki, to tak powinno być zawsze i wszędzie. Nie znaczy to, że popieram 

stosowanie kar, choć uważam, że bez nich nie sposób kształtować dziecięcych zachowań. 

Kary i nagrody należy stosować umiejętnie, jednak ze znaczną przewagą wzmocnień 

pozytywnych- czyli nagród. Wszystko zależy jednak od tego, co dorosły chce uzyskać:  

 jeśli zależy mu aby dziecko opanowało jakąś czynność, ma okazać zadowolenie (nawet 

przesadnie, chociaż to co ono wykonuje dalekie jest od oczekiwań), dziecko będzie starało 

się lepiej wykonać czynność, gdy otuli się je przyjemnymi emocjami, 

 gdy dorosły chce skłonić dziecko do zmiany zachowania, musi tak wyraziście pokazać 

swoje niezadowolenie, aby ono zrozumiało o co chodzi (przy czym okazywanie 

niezadowolenia ma dotyczyć tego konkretnego zachowania, w żadnym wypadku osoby 

dziecka ). 

Dlatego w trakcie kształtowania dziecięcych sprawności należy unikać kar. Jeżeli dziecko 

wykonując swoje zadania otrzyma od nas pochwałę j aprobatę, a więc miłe doznania, to 

dłużej się skupi i chętniej zechce powtarzać kształtowaną czynność! 

Na koniec chcę podkreślić, że dorośli nie zawsze zdają sobie sprawę, że dziecko wykonuje 

ich polecenia najlepiej jak potrafi. To, że nie zawsze mu się to udaje wynika z niskiej jeszcze 

sprawności dziecka i z tego, że malec nie potrafi jeszcze przewidzieć, co się może zdarzyć. 

Bywa także, że nie rozumie tego, o czym mówi dorosły. 

 

Na podstawie książek i materiałów z konferencji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

 

Opracowała Anna Mińska 
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Gimnastyka buzi i jezyka 

 
 Przed świętami Bożego Narodzenia czeka nas mnóstwo przygotowań. 

Mamy krzątają się w kuchni gotując potrawy i piekąc pyszne ciasta. Tomku! Olu! 

Czy nie zechcielibyście  wraz ze swoimi języczkami pomóc mamom. Zapraszam 

was do wspólnej zabawy! 
 

                                  

                          Pieczemy ciasto 

 
Wkładamy do miski: 

- jajka -  wysuwamy i cofamy język, 

- cukier -  wysuwamy i cofamy język, 

Ucieramy -  oblizujemy szeroko usta 

Wkładamy masło -  wysuwamy i cofamy język  

Następnie dosypujemy mąkę -  wysuwamy i cofamy język 

Dodajemy jeszcze rodzynki -  wysuwamy i chowamy język 

Kosztujemy, czy wszystko dodaliśmy -  mlaskanie 

I oblizujemy łyżkę -  podnosimy język do nosa i opuszczamy na brodę 

Przekładamy ciasto do tortownicy -  wysuwamy i chowamy język 

I wkładamy do pieca -  szeroki język wysuwamy i chowamy 

Ciasto w piecu rośnie -  praca policzków [nadymanie] 

Wyciągamy ciasto z pieca  - wysuwamy i chowamy język,  

Ale ono jest bardzo gorące – dmuchamy 

Kosztujemy – poruszamy buzią [żucie] 
Zostały nam okruszki: 

- na ustach -  oblizujemy wargi 

- w kącikach ust -  język na boki 

- na ząbkach – oblizujemy ząbki 

Bardzo nam smakowało to ciasto -  cmokamy. 

                                                                         
Opracowała Anna Kupczyk 
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Zdaniem naszych dzieci… 
 

Minister to:  

 naprawia zegarki (Ola K.), 
 on chyba naprawia takie samochody (Marysia D), 
 jest prezydencki lub urzędowy (Kacper Z.) 
 

Paragraf to: 

 taki aparat (Gosia J.) 

 dokument z poczty, taki do agrafek (Oskar K.) 

 

Ustawa to: 

 to takie usta ( Marysia D.) 

 coś co się ustawia (Ola K.) 

 kojarzy mi się z fabryka co robi papier toaletowy (Oskar K.) 

 to pani, która bada usta (Kasia T.) 

 to pani, która ustawia buty w sklepie (Sandra K.)  

      

Usmiechnij sie !!! 

Obstawa Swietego Mikołaja… 
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