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Przedszkole nr 315 przedstawia: 

Misiowe 

Nowinki 
 

NUMER  1(15)/2013      

 

Lato  

Elżbieta Krystek - Jones  

 

W łódeczce z żaglami  

Lato dziś przybyło.  

Stanęło na brzegu  

I tak zanuciło:  

 

"Wnoszę lato słoneczne  

I plaże bezpieczne.  

Miejcie lato z pogodą  

I wycieczki z przygodą.  

 

Daję lato z piosenką  

I gitarą pod ręką.  

A uczucie radości  

W waszych sercach  

Niech gości".  

 

Potem swą łódeczkę  

Zręcznie przekręciło,  

Do żeglarskich regat  

Wnet się dołączyło. 
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A w tym numerze m.in. : 

 Być mądrym rodzicem 

 Poczytaj mi mamo… 

 Łamigłówki mądrej główki 

 Jak pomagać dziecku w szkole 

 Mamo! Upieczemy ciasto… 

 Kącik plastyczny 

 Kącik logopedyczny 

 

Byc madrym 

rodzicem... 

PRZESŁANIE DZIECI DO 

RODZICÓW 

 

 Nie rozpieszczaj mnie. Nie 

powinienem otrzymywać 

wszystkiego, o co poproszę. 

Ja Cię tylko wypróbowuję. 

 Bądź stanowczy. Ja to lubię. 

To pozwala mi czuć grunt 

pod nogami. 

 Nie używaj wobec mnie siły. Wydaje mi się wtedy, że siła jest tym, co 

naprawdę się w życiu liczy. Dam wtedy wodzić się za nos. 

 Bądź konsekwentny. Jestem zdezorientowany, kiedy nie jesteś i próbuję za 

wszelką cenę wyjść cało z sytuacji. 

 Nie obiecuj. Gdy nie dotrzymasz słowa, przestanę Ci ufać. 

 Nie dawaj się sprowokować, gdy robię coś, by Cię wyprowadzić z równowagi. 

Będę dążyć do dalszej przewagi.  

 Nie przejmuj się, gdy mówię: „Nienawidzę Cię!”. Naprawdę tak nie jest, chcę 

tylko, byś żałował tego, co zrobiłeś. 

 Nie traktuj mnie z góry. Zrobię wtedy wszystko, by poczuć się ważniejszy. 

 Nie rób za mnie tego, co mogę zrobić sam. Będę się wtedy czuł jak małe 

dziecko i oczekiwał, że zrobisz za mnie wszystko. 
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 Nie przywiązuj zbyt wielkiej wagi do moich złych nawyków. Może to sprawić, 

że będę je pielęgnował. 

 Nie zwracaj mi uwagi w obecności innych. Twoje słowa odniosą większy 

skutek, gdy usłyszę je na osobności. 

 Nie pouczaj mnie, gdy jesteśmy w ostrym konflikcie. Wtedy głuchnę i nie 

przyjmuję żadnych krytycznych uwag. Porozmawiajmy o moim postępowaniu, 

gdy konflikt wygaśnie. 

 Nie praw mi kazań. Zdziwiłbyś się, ale ja sam wiem, co jest dobre, a co złe. 

 Nie zmuszaj mnie do uznania moich błędów za grzechy. Błądzenie nie oznacza, 

że już się do niczego nie nadaję. 

 Nie łajaj mnie wciąż. Moim sposobem ochrony może być brak reakcji na 

Twoje słowa. 

 Nie żądaj, bym tłumaczył swoje złe zachowanie. Czasem naprawdę nie wiem, 

dlaczego tak postąpiłem.  

 Nie rób mi wyrzutów, gdy się do czegoś przyznam. Przestraszony mogę 

zacząć kłamać. 

 Nie zapomnij, że muszę wszystkiego doświadczyć. Uczę się w ten sposób i 

musisz się z tym pogodzić. 

 Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Muszę się uczyć na błędach. 

 Nie przywiązuj wagi do moich drobnych dolegliwości. Mogę się do tego 

przyzwyczaić i wykorzystywać. 

 Nie unikaj odpowiedzi na trudne pytania. Wtedy przestanę pytać, a 

odpowiedzi poszukam gdziekolwiek. 

 Nie odpowiadaj na głupie pytania. Jeśli będziesz to robił, zacznę Cię bardzo 

absorbować swoją osobą. 

 Nie wmawiaj mi, że jesteś nieomylny i doskonały. Przytłoczy mnie to i będzie 

mi ciężko z tym żyć. 

 Nie martw się tym, że mało czasu spędzamy razem. Ważne jest, jak ten czas 

spędzamy. 

 Nie pozwól, by moje obawy wywoływały Twoje przerażenie. Będę się bał 

jeszcze bardziej. Pokaż, że jesteś odważny. 

 Nie zapominaj, że nie mogę rozwijać się bez Twego zrozumienia i zachęty. 

Łatwiej zapomnieć o wyrażeniu aprobaty niż niezadowolenia. 

 Traktuj mnie jak przyjaciela, a nim na pewno będę. Pamiętaj, że dobry 

przykład jest lepszą nauką niż krytyka. 

 

Poza tym - kochaj mnie tak, jak ja Ciebie... 



4 

 

Poczytaj mi mamo… 

Bajka o butach. 

Nocą, kiedy wszyscy domownicy już śpią,  

buty naradzają się w przedpokoju, 

dokąd pójść na wycieczkę. 

- Wybierzemy się w góry – pomrukują tatowe buty na grubych podeszwach i 

szykują się do drogi: tup-tup-tup. 

- Nie możemy chodzić po górach! – wołają szpilki mamusi. – Chodźmy 

potańczyć, raz-dwa-trzy, raz-dwa- trzy, kto z nami zatańczy? 

- Nie chcemy tańczyć, idziemy skakać po kałużach! – wołają kalosze. – Chlapu-

chlapu, to bardzo przyjemne… 

- O, nie! – mówią klapki. – Najlepszy jest spacer po piasku: klap, klap, klap. 

- Lepiej, szur-szur, pochodźmy sobie po domu – szurają kapcie. 

- Też mi spacer – po domu! Biegnijmy na podwórko – piszczą tenisówki. – Hop, 

hop, skaczemy! 

I tak kłócą się przez całą noc, bo każde 

buty lubią co innego. Wyłącznie z tego 

powodu rano wszyscy znajdują swoje 

buty porozrzucane w przedpokoju. 

Czasami tylko mama się gniewa: 

- Kto tak porozrzucał buty? Czemu nie 

stoją porządnie?! 

Mama przecież nie wie o tym, że co noc 

buty wybierają się na wycieczkę, ale nie mogą się dogadać, dokąd pójść… 

Napisała Agnieszka Galica.   

   

Opracowała Ałła Pasek. 
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  Łamigłówki 

Madrej 

Główki 

 

W pustych kwadratach 

             narysuj odpowiedź 

 

Siedmiobarwna wstęga 

Pod niebem wisząca 

Utkana z deszczyku 

I promieni słońca 

 

 

 

Gdy się schowa za chmury 

Świat się staje ponury 

A weselej na świecie 

Kiedy śmieje się z góry 
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W środku perłowa 

Głos morza chowa 

Przyłóż do ucha 

Morza posłuchasz 

 

 

Gdy upał nad morzem 

Cień zapewnić może 

Choć jesienią jeszcze 

Chronił cie przed deszczem 

 

 

Słońce nie poparzy 

Noska ani uszu 

Jeśli się opalać 

Będziesz w……………. 

 

 

 

           Opracowała 

 Beata Ostrowska 
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Jak pomagac dziecku 

w szkole. 
 

 Jest to temat bardzo bliski mojemu 

sercu. Moja córeczka właśnie kończy 

pierwszą klasę a nasze „mróweczki” 

opuszczą mury przedszkola i powitają szkołę, zupełnie jak w piosence: 

„Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole, nową drogą pójdziemy 

odważnie...” 

 

Tylko czy ta odwaga wystarczy? Szkoła to czas niełatwy dla dzieci,    

ale również dla ich rodziców. Warto dobrze się do tego nowego zadania  

przygotować, wymagać od dziecka ale i od siebie. 

 

 Z pozoru łatwe czynności są dla pierwszoklasisty treningiem wielu 

niezbędnych umiejętności. Zrobienie szlaczka, pisanie po śladzie, 

kolorowanie; wyrabiają sprawność nadgarstka, trenują współpracę ręki i oka. 

Bez tych ćwiczeń pierwsze literki nie zmieszczą się w linii, a ich kształt 

będzie koślawy. Podobnie jest z czytaniem, miesiące polegające na zabawach 

w czytanie, służą temu, by aparat mowy zaczął działać w powiązaniu               

z bodźcami, które odbiera wzrok. To są skomplikowane procesy wymagające 

systematycznego treningu.  
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Dziecko w wieku siedmiu lat wkłada ogromny wysiłek w naukę. Dlatego 

bardzo przeżywa, gdy nie udaje mu się robić widocznych postępów. 

Potrzebuje zachęty i życzliwego wsparcia. Zadaniem rodzica jest więc; 

wyjaśniać, pomagać ale nie wyręczać. Zadaną pracę dziecko musi wykonać 

samodzielnie i w całości. Nie należy zapominać o zachętach i pochwałach za 

wykonaną pracę oraz wskazywać na efekty. Odrabianie pracy domowej przez 

dziecko, to nie tylko nauka pisania i czytania, ale też przygotowanie do 

systematyczności, niewielki ale systematyczny wysiłek przynosi najlepsze 

rezultaty. Dobrze więc delikatnie 

przypominać dziecku że należy  zabrać się 

do lekcji. Nie bez znaczenia jest też 

utrzymywanie porządku na biurku, 

wyrabianie nawyku pakowania tornistra 

wieczorem. Należy pamiętać że dobre 

nawyki zostaną na lata.  

  

Życzę samych sukcesów w nauce. 

   

opracowała Małgorzata Kuśmierz 
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MAMO, upieczemy ciasto! 

DZIECKO W KUCHNI !!! 

  

 

SEZON NA TRUSKAWKI        

Owoce nie tylko pięknie pachną, 

wyglądają, smakują, ale przede 

wszystkim są zdrowe, a także są źródłem wielu witamin i minerałów, 

chronią przed anemią, poprawiają przemianę materii, są bogate w wapń 

i fosfor. 

Państwa Dzieci uwielbiają danie z truskawkami, które jest podawane 

w naszym przedszkolu. A oto przepis: 

 

MAKARON Z SOSEM 

TRUSKAWKOWO – SEROWO – ŚMIETANKOWYM 

 

Składniki: 

 makaron 

 truskawki 

 gęsta śmietana 

 cukier puder 

 ser biały 

 sól 
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Przygotowanie: 

Do garnka wlewamy wodę, lekko ją solimy i doprowadzamy do wrzenia. 

Do takiej wody należy wrzucić dowolny makaron i gotować do uzyskania 

efektu al dente. Makaron należy odcedzić. Następnie zabieramy się za 

zrobienie sosu. Do blendera wrzucamy w całości truskawki, ser biały, 

śmietanę, cukier puder, zamykamy pokrywę blendera i miksujemy na jednolitą 

masę. Na talerz wykładamy porcję makaronu, następnie makaron polewamy 

przygotowanym sosem. 

Rodzice zaproście swoje dzieci do pomocy-dzieci mogą umyć truskawki, 

odszypułkować, wrzucić składniki do blendera na sos i wspólnie razem 

zmiksować. 

Smacznego!!! 

 

 

       

 

Opracowała: 

Danuta Maksymiuk  
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MAMO, zrobimy to! 

KĄCIK PLASTYCZNY – każde dziecko to potrafi !!! 

KONWALIE 

 

 

Takie konwalie możesz zrobić sam lub z pomocą mamy i taty. Będą piękną 

ozdobą Twojego biurka, stolika, pokoju albo wspaniałym upominkiem dla 

bliskiej osoby. 

Żeby zrobić konwaliowy bukiecik będziesz potrzebować następujących 

materiałów: 

 Zielonego brystolu, zielonej plasteliny 

 Kilku pasków ( o szerokości 1cm.), odciętych z rulonika zielonej krepiny 

 Kilka lekko zakrzywionych, zgiętych cienkich patyczków, gałązek 

 Kilkunastu białych styropianowych kuleczek lub koralików 

 Plastikową zakrętkę od butelki, słoika 

 Klej wikol, nożyczki 
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WYKONANIE: 

Z zielonego brystolu wytniesz konwaliowe liście a łodyżki zrobisz z 

patyczków, które owiniesz paseczkami zielonej krepiny. Do łodyżek w 

niewielkich odstępach przykleisz styropianowe kuleczki lub białe koraliki. 

Tak zrobione kwiaty i liście umieścisz w doniczce – zakrętce wypełnionej 

zieloną plasteliną. 

Możesz pokropić bukiecik perfumami !!! Przez cały rok nie zwiędnie i 

będzie cieszył Twoje oczy. 

Pamiętaj leśne konwalie są pod ochroną !!! 

Nigdy ich nie zrywaj !!! 

Bądź przyjacielem przyrody !!! 

Możesz przecież sam stworzyć piękny konwaliowy bukiet, wiesz już jak to 

zrobić. Zabierz się do pracy. 

 

    POWODZENIA !!! 

      opracowała: Ewa Grodzińska 
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Kacik logopedyczny 

 

PRZYGODY PANA JĘZYCZKA 

Wśród dzieci przedszkolnych dużą grupę 

stanowią dzieci z wadą wymowy. Zadaniem nauczyciela jest pomoc tym 

dzieciom. Poniżej prezentuję przykładowe ćwiczenia do zastosowania w 

terapii jak i profilaktyce wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym.  

  

Ćwiczenia języka:  

1. „Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.  

2. Dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i 

prawego.  

3. Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych / 

krążenie językiem/.  

4. Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej.  

5. Kląskanie językiem.  

6. Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, 

przy maksymalnym otwarciu ust / żuchwa opuszczona/.  

7. Język wysunięty w kształcie grota wykonuje poziome ruchy wahadłowe 

od jednego do drugiego kącika ust.  

8. Rurka – wargi ściągnięte  i zaokrąglone unoszą boki języka.  

9. Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na 

przemian kształt „łopaty” i „grota”.  

10. Ruchy koliste języka w prawo i w 

lewo na zewnątrz jamy ustnej. 

11. Oblizywanie zębów po 

wewnętrznej i zewnętrznej 

powierzchni dziąseł pod wargami. 

Usta zamknięte.  
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Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie:  

1. Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej.  

2. Płukanie gardła ciepłą wodą.  

3. „ Chrapanie” na wdechu i wydechu.  

4. Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie.  

5. Wymawianie połączeń głosek tylnojęzykowych zwartych z 

samogłoskami, np. ga, go, ge, gu, gy, gi, gą, gę, ka, ko, ke, ky, ki, ku, ak, 

ok, ek, ik, yk, uk…  

6. Wypowiadanie sylab / jak wyżej/ i logatomów: aga, ogo, ugu, eke, yky, 

ygy, iki, Igi, ago, egę itp.  

7. Nabieranie powietrza nosem i zatrzymanie w jamie ustnej. Policzki 

nadęte. Początkowo nadymać policzki z zatkanym nosem, a następnie 

próbować połykać powietrze.  

 Ćwiczenia policzków:  

1. Nadymanie policzków – „ gruby miś”.  

2. Wciąganie policzków – „ chudy zajączek”.  

3. Nabieranie powietrza w usta i zatrzymanie w jamie ustnej, krążenie 

tym powietrzem, powolne wypuszczanie powietrza.  

4. Naprzemiennie „ gruby miś” – „ chudy zajączek”.  

5. Nabieranie powietrza w usta, przesuwanie powietrza z jednego 

policzka do drugiego na zmianę.  
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