Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej.
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Gazetka dla rodziców, ukazująca się od 2000 r.
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“Bohaterowie
też płaczą”
Alicja Safarzyńska-Płatos
Zapraszamy do przeczytania bajki terapeutycznej dla dzieci jako wsparcia w trudnym czasie
społecznego niepokoju – agresji Rosji na Ukrainę.
Zachęcamy dzieci do kolorowania.

ilustracje Ksenia Potępa

Była piękna pogoda, nadchodziła wiosna. Ptaki wiły z gałęzi kołyski
dla swoich piskląt. Drzewa tańczyły w rytmciepłego wiatru.
Lubudu! Nagle przez las przetoczył się okropny hałas. Mała Myszka
wtuliła się w cieple futerko swojej Mamy.
-

Boję się - pisnęła.

- Ja też - odpowiedziała Mama - ale zobacz, jakie mamy
miękkie futerka i jak miło jest się przytulać. Od razu robi się
lepiej. Mała Myszka otarła łzy i jeszcze mocniej przytuliła się
- Ugotujmy barszcz - powiedziała Mama. - Nie wszystkoco się
dzieje wokół nas, jest od nas zależne, dlatego zajmijmy się
czymś, na co mamy wpływ.

- Mała Myszka pomogła Mamie obrać warzywa, pokroiła marchewkę w plasterki
najrówniej, jak umiała. Wspaniale było gotować z Mamą - zupełnie jakby huczący wokół las
przestał istnieć. A potem Mama przelała gorący jeszcze barszcz do słoików i razem zaniosły go
sąsiadom, którzy tez bali się złowrogich odgłosów. Wszyscy poczuli się lepiej z ciepłym
barszczem w brzuchach.

- Kochanie, spakuj swoje rzeczy, musimy poszukać bezpieczniejszego domu powiedziała Mama.
-

Nie chcę, Mamo, chcę zostać w moim pokoju - pisnęłażałośnie Myszka.

- Rozumiem, skarbie - odrzekła Mama. - Ale czasem musimy zrobić coś, na co wcale
nie mamy ochoty.
Mała Myszka rozpłakała się. Musiała zostawić wszystkie swoje ulubione zabawki i książki, wzięła
tylko ukochanegokróliczka. Ale Mama złapała ją mocno za rękę.
- To tylko rzeczy, kochanie - powiedziała ciepło. - Wszystko można kupić i odbudować,
ważne, że mamysiebie.

-

Dlaczego Tata z nami nie idzie? - martwiła się Myszka.

- Tata jest bohaterem - odrzekła Mama. - Musi bronić naszego lasu, żebyśmy miały gdzie
wrócić. Jest silny i mądry, będzie z nami myślami przez cały czas.
- Ale ja chcę, żeby z nami poszedł! - zapłakała Myszka.
- Ja też, ale są sprawy, za które warto walczyć. Nawet jeśli przez to rezygnuje się z miłych
rzeczy. To nazywa się odwaga - kiedy robisz coś, czego się boisz i czego zupełnie nie chcesz.
Bohaterowie są bardzo odważni, bo działają mimo strachu.
- Ja też jestem bohaterką,. Boję się, ale pójdę z tobą, - pisnęła mała Myszka i zarzuciła na
plecy tobołek, a potempomogła Mamie z jej plecakiem.
- To prawda! - uśmiechnęła się Mama. - Masz więcej siły i odwagi niż ci się wydaje! Ale
pamiętaj, bohaterowie tez czują, więc kiedy masz ochotę płakać, płacz, a kiedy masz ochotę
się śmiać - śmiej się głośno!
Mama z Myszką, ruszyły w drogę. Wiał silny wiatr i czasem ciężko było iść, ale po drodze
spotykały inne przyjazne Myszki, które pomagały im nieść plecak lub częstowały herbatą. To
dodawało im siły, czuły, że nie są same.

- Mamo, gdzie zamieszkamy? - spytała Myszka.
Nie wiem, kochanie - odpowiedziała Mama. - Ale razem sobie poradzimy. Na świecie jest
dużo dobra, a po każdej wichurze wychodzi słońce, pamiętaj o tym.
Choć droga była trudna i męcząca Myszki dotarły w końcu na polany. Tu świeciło słońce i
nie było słychaćdudniącego lasu.
Nagle zza otaczających je traw i krzewów wychynęły dziwne podłużne ryjki. Mała
Myszka schowała się za Mamą.
- Mamo, kto to jest? - zapytała przestraszona. - Dlaczego wyglądają inaczej niż my,
dlaczego nie rozumiem, co mówią?
- To
Ryjówki, Mysiu - uspokoiła ją Mama. - Myszy, które mieszkają na polach i łąkach.
Różnią się od nas, ale spróbujmy, może uda nam się z nimi porozumieć.

Ryjówki z ciekawością przyglądały się Mamie i Myszce, a potem zaczęły przynosić im różne
nasionka, zboża i inne pożywienie, którego Myszka do tej pory nigdy nie widziała.
-

Spróbuj - Mama podała Myszce kawałek dziwnegonasionka.

Z początku Myszka nie chciała go jeść, ale przypomniała sobie o Tacie i o tym, ze bohaterowie
robią czasem rzeczy,na które nie mają ochoty.
- Całkiem nieźle - pisnęła do Mamy, kiedy ugryzła mały kawałek. - Inne niż w domu, ale
może być.

Ryjówki zaprosiły Myszki do swojego domu. Miały co prawda niewielką norkę i tylko
jedno łóżko, ale Myszkamogła być cały czas blisko Mamy.
- Wolałam nasz domek - zapiszczała Myszka, tuląc się doMamy.
- Ja też - westchnęła Mama. - Bardzo kocham nasz dom i martwię się, czy jest cały. Ale
zobacz, dzięki naszej wędrówce poznałyśmy przemiłe Ryjówki i spróbowałyśmy nowych
rzeczy.
Myszka wiedziała, że Mama ma rację, ale było jej w środku smutno. Tęskniła za domem i
Tatą. Ale przecieżbohaterowie też tęsknią!
Mama z Myszką rozgościły się u Ryjówek. Młoda Ryjówka podzieliła się z Myszką,
swoimi ubrankami i zabawkami. Cała rodzina była dla nich bardzo pomocna.Mała Myszka
czuła się nieswojo, bawiąc się zabawkami Ryjówki i chodząc w nie swoich ubraniach.

- Wiem, że ci ciężko - powiedziała Mama, kiedy Myszka zwierzyła jej się ze swoich smutków.
- Czasem tak jest i nic z tym nie zrobimy. Ja też chciałabym być teraz z Tatą w swoim domu i
mieć swoje rzeczy.

Myszka zauważyła, ze po policzkach Mamy spływają łzy.
Wyjęła z kieszonki tobołka zdjęcie Taty, które zawsze
nosiła ze sobą.
- Mamo! - zapiszczała. - Ty tez jesteś bohaterką! Ale
wiesz, róbmy to, co możemy i nie myślmy o tym, czego
zrobić się nie da. Ugotujmy Ryjówkom barszcz!
I tak zrobiły. A gdy barszcz zaczął bulgotać na ogniu i jego
zapach rozniósł się po całej norce, do kuchni wbiegła mała
Ryjówka, a zaraz za nią jej Mama.
I wszystkim zrobiło się od razu tak jakoś weselej.

- Kiedy to wszystko się skończy, pomożemy Warn odbudować Las. - powiedziała mała
Ryjówka. - Mamy mnóstwo nasionek, wyrosną z nich piękne drzewa. Będą znów
kołysały się na wietrze, a ptaki uwiją w nich nowe kołyski.
- Mimo ze Myszka nie zawsze rozumiała co mówi Ryjówka, tym razem jej słowa
odgadła bez trudu.

WYDARZENIA W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”
Od początku Nowego Roku minął trzeci miesiąc pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie
starszej „Pszczółki”. W tym okresie nauczycielki zrealizowały wiele treści zawartych w Podstawie
Programowej Wychowania Przedszkolnego, Programie wychowania przedszkolnego, w Rocznym oraz
Miesięcznych Planach Pracy. W styczniu, w związku z Dniem Babci i Dziadka wychowawczynie budziły
poczucie przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzały szacunek i przywiązanie
wobec dziadków. Przygotowały dzieci do prezentacji piosenki dla Babć i Dziadków, która zamieszczona
została na przedszkolnym Facebooku. W tym miesiącu również zapoznawano przedszkolaki z różnymi
gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach. Uwrażliwiano
podopiecznych na potrzeby zwierząt, ich właściwe traktowanie. Na początku lutego poruszono tematykę
związaną z zapoznaniem dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy.
Kształtowano umiejętności mierzenia i określania ciężaru. W związku ze zbliżającymi się feriami
wprowadzono „Pszczółki” w tematykę zasad zabawy na śniegu i lodzie. Zachęcano dzieci do aktywności
fizycznej i rozwijania sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zimowych zabaw na
powietrzu, wdrażano do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. W trakcie
zajęć wprowadzono dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwiano zdobywanie wiedzy i wzbogacenie
słownictwa w tym zakresie. W sali przedszkolnej powstał „Kącik Teatralny” w którym wykorzystując swoje
talenty aktorskie podczas zabaw teatralnych, dramowych czy pantomimicznych przedszkolaki miło spędzały
czas. Podsumowaniem poruszanej tematyki był Międzynarodowy Dzień Teatru, który odbył się w grupie
dnia 28.03.2022r. W okresie przedwiośnia staraliśmy się korzystać ze sprzyjającej aury i częściej wychodzić
na spacery. Podczas wyjść zachęcano przedszkolaki do wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w
przyrodzie, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Umożliwiano uczestnikom zajęć zdobywanie wiadomości
na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia). Usystematyzowaniem wiedzy
przyrodniczej związanej z nową porą roku – Wiosną było uczestniczenie w obchodach Powitania Wiosny.
W minionych miesiącach w grupie „Pszczółek” zorganizowano ponadto następujące imprezy:
„Zaczarowany Świat Kornela Makuszyńskiego” (10.01.2022r), „Dzień Bezpiecznego Internetu”
(04.02.2022r.), „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” (07.02.2022r.), „Karnawałowe Walentynki”
(11.02.2022r).
W bieżącym roku szkolnym w szczególny sposób pracujemy nad rozwojem dziecięcej mowy. W
związku z tym podczas zajęć zorganizowanych i każdej nadarzającej się sytuacji kształtowano umiejętność
prawidłowego mówienia w sposób zrozumiały dla innych, doskonalono wymowę przez ćwiczenia
fonacyjne, artykulacyjne, oddechowe, umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych
logicznie, gramatycznie i składniowo.
W grupie nadal realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zabawy paluszkowe - program
wspomagający rozwój motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym” oraz projekt edukacyjny „Pola i
Gucio w podróży po krainie emocji – rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym”.
nauczyciele grupy: Aleksandra Kołodziejczak, Edyta Smejkal

WYDARZENIA W GRUPIE „SOWY”
Niedawno obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia, a tu Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Wiele
wydarzyło się od tego czasu w naszej grupie. Z nowymi pomysłami i siłami, w nowym budynku
przedszkolnym, zabraliśmy się do wytężonej pracy.
10.01.2022r. wzięliśmy udział w spotkaniu poświęconym twórczości Kornela Makuszyńskiego. Poznaliśmy
zaczarowany świat bohaterów książek dla najmłodszych, a mianowicie Koziołka Matołka, czy rozbrykanej
małpki Fiki-Miki.
11.01.2022r. uczestniczyliśmy w zajęciach poświęconych kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, a także
postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz osób z najbliższego środowiska dziecka przygotowanych
w oparciu o materiały MEiN we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Poznaliśmy rolę wirusów,
prawidłowej higieny oraz szczepień w obecnym czasie opanowanym pandemią koronawirusa COVID-19.
18.01.2022r. obchodziliśmy „Dzień Smutku”. W tym dniu przypomnieliśmy sobie, że każdy ma prawo
odczuwać różne emocje, również smutek, a także dowiedzieliśmy się, że uczucia mają wielką moc, która ten
smutek może przezwyciężyć.
21.01.2022r., jak co roku, przygotowaliśmy obchody Dnia Babci i Dziadka z występami i upominkami.
Dzieci kształtują w ten sposób postawę szacunku do osób starszych oraz uczą się okazywać uczucia miłości
do najbliższych członków rodziny.
2.02.2022r. odbyły się zajęcia poświęcone bezpieczeństwu korzystania z zasobów internetowych. W Dniu
Bezpiecznego Internetu poznaliśmy zagrożenia oraz sposoby działania podczas natrafienia na informacje nie
przeznaczone dla dzieci, a napotkane podczas serfowania po sieci.
7.02.2022r. to dzień, kiedy wykazywaliśmy się umiejętnościami językowymi ucząc się łamańców
językowych, rozwiązując różnorodne zagadki i zadania. W Dniu Języka Ojczystego dzieci kształtowały
dbałość o piękną mowę ojczystą. Kontynuowały taką tematykę w Europejskim Dniu Logopedy 11.03.2022r.
10.02.2022r. wzięliśmy udział w Karnawałowych Walentynkach w przedszkolu.
21.03.2022r. pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy długo oczekiwaną wiosnę. Pogoda była wymarzona do
spacerów i obserwacji przyrodniczych.
Nauczyliśmy się kolejnych literek i poznaliśmy wartości kolejnych liczb.
28.03.2022r. dzieci mogły wykazać się umiejętnościami artystycznymi. Podczas obchodów
Międzynarodowego Dnia Teatru chętnie przebierały się w przygotowane stroje, przedstawiały fragmenty
ulubionych bajek w teatrzyku kukiełkowym i teatrze cieni.
4.04.2022r. spotkaliśmy się z pracownikami kolei. Poznaliśmy pracę konduktora, kierownika pociągu, jak
również zasady jakimi trzeba się kierować, by podróż pociągiem przebiegała radośnie i bezpiecznie.
7.04.2022r. obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Szczęścia”.
11.04.2022r. uczestniczyliśmy w Koncercie Wielkanocnym on-line „Radosne Alleluja”, a w ramach
utrwalania tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych – szukaliśmy w przedszkolu wielkanocnego zajączka.
Wzięliśmy udział w „Wielkanocnym konkursie plastycznym” organizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury w Goczałkowicach-Zdroju oraz w śląskim konkursie plastycznym „W słońcu i deszczu...”
propagującym piękno naszego regionu, a zorganizowanym przez Przedszkole nr 5 w Tychach.
Przez cały czas prowadzone są ciekawe zajęcia popołudniowe. W grupie realizowany jest projekt
edukacyjny „Pola i Gucio w podróży po świecie emocji” oraz wydarzenia w kampanii CPCD.
Uczestniczymy w zajęciach sportowych na hali GOCZUŚ w ramach Akademii Łukasza Piszczka.
Wzięliśmy udział w wielu interesujących wydarzeniach i wiemy, że w wielu jeszcze będziemy uczestniczyć,
rozwijając zainteresowania i pasje dzieci.
nauczyciele grupy: Anna Czernecka-Mac, Bożena Rak

GRUPA ŚREDNIA "WIEWIÓRKI"
Kończy się zima – nadchodzi wiosna, pora podsumować przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej w
miesiącach zimowych w grupie średniej. Nauczycielki starały się kierować uwagę dzieci na obserwację
pogody za oknem oraz uwrażliwiać na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu. Pogłębiano w
dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy najbliższym na miarę swoich
możliwości. Integrowano dzieci z przedszkolem przez uczestnictwo w wielu uroczystościach grupowych.
Wraz z nastaniem Nowego Roku i miesiąca stycznia zwracano uwagę dzieci na dostrzeganie
powtarzalności pór roku, miesięcy, spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych /godzin, dni,
miesięcy/. Zapoznawano dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia. W styczniu przypada święto
naszych Babć i Dziadków. W czasie zajęć rozwijano umiejętności mówienia o uczuciach, wspierano dzieci
w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych. 21 stycznia wszystkie wnuczęta
złożyły swoim kochanym Babciom i Dziadkom życzenia oraz wręczyły pamiątkową laurkę.
W lutym zapoznawano średniaki z miejscami użyteczności publicznej tj. sklep oraz ich znaczeniem
w życiu. Kształtowano umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych. Zachęcano do
obserwacji pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola. Ponieważ trwała
jeszcze zima, wzbogacano wiedzę przedszkolaków na temat sportów zimowych. Podkreślano znaczenie
bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu i lodzie. W grupie odbyły się również imprezy
wewnętrzne. Dnia 10.02.2022r. dzieci obchodziły „Walentynki”. Poznały historię i tradycję obchodzenia
„Dnia św. Walentego”, utrwalały wartości, jakimi należy kierować się w kontaktach z innymi, wesoło
bawiły się w walentynkowe zabawy. Impreza Walentynkowa była ostatnią w naszym przedszkolu
mieszczącym się przy ulicy B. Prusa 7. W czasie od 14.02.2022r. do 25.02.2022r. trwała przeprowadzka
naszej placówki na ulicę W. Szymborskiej 1a. 28.02.2022r. mogliśmy zacząć dalszą pracę w nowym i
nowoczesnym przedszkolu, w przededniu nadchodzącej wiosny.
Marzec to czas zbliżania się nowej pory roku. Nauczycielki zachęcały dzieci do obserwacji zmian
zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku. Rozwijano
podstawowe umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin, pogłębiano wiedzę dzieci z zakresu ornitologii.
21 marca średniaki uczestniczyły w imprezie grupowej „Powitanie wiosny”. Uczestnicy zajęć poznali
zwyczaje związane z nadejściem wiosny - robienie Marzanny, chodzenie z gaikiem. Przypomniano i
utrwalano wiadomości dotyczących zmian zachodzących wiosną w przyrodzie. Kwiecień rozpoczęliśmy
spotkaniem z pracownikami kolei. Przygotowaliśmy prace na dwa konkursy plastyczne. Przypomnieliśmy
też sobie zwyczaje związane ze świętami Wielkanocnymi. Będziemy jeszcze uczestniczyć w Dniu Ziemi.
W czasie codziennego pobytu dzieci w przedszkolu, podczas wszelkiej aktywności, zabaw
dowolnych i zajęć zorganizowanych szczególną uwagę zwracano na przypominanie i przestrzeganie przez
przedszkolaki norm i zasad właściwego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych.
W grupie nadal realizowany jest projekt edukacyjny propagujący czytelnictwo wśród najmłodszych:
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, oraz „Pola i Gucio w podróży po świecie emocji”.

nauczyciele grupy: Agata Bajbuła i Anna Szmajduch

WYDARZENIA W GRUPIE "MISIE"
Styczeń, luty i marzec obfitował w grupie maluszków w wiele ciekawych wydarzeń. Przedszkolaki
uczestniczyły w zajęciach, zabawach, spacerach, uroczystościach zorganizowanych w grupie. Starałyśmy
się, aby nasze zajęcia i wydarzenia były zawsze ciekawe, nowatorskie i adekwatne do wieku.
U dzieci kształtowane były umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie elementów, klasyfikowanie
przedmiotów wg wielkości, koloru, wykluczanie ze zbioru tego co nie pasuje, dobieranie w pary takich
samych przedmiotów. Prowadzone były różne zabawy dydaktyczne, rozwijające m.in. spostrzegawczość.
Dzieci rozwijały sprawności manualne, wykonując różnorodne prace plastyczne z zastosowaniem
ciekawych technik. Podczas zajęć stemplowały, malowały, wyklejały, a nawet wycinały. Przedszkolaki
poznały wiele piosenek, wierszy i zabaw przy muzyce.
Codziennie dbamy o rozwój słownika dzieci, zwracając uwagę na poprawność, dokładność wymowy, „bo
kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka”. Propagując dbałość o poprawność
polszczyzny, wzięliśmy udział w obchodach „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”, którego celem
było kształtowanie świadomości językowej małych Polaków.
Pamiętając o naszych najbliższych, przedszkolaki, wspólnie ze swoimi opiekunami, przygotowały upominki
i piosenkę z okazji Dnia Babci i Dziadka, która została nagrana i umieszczona na Facebooku naszego
przedszkola.
W lutym maluszki obchodziły „Walentynki”. W tym dniu, dzieci przypomniały sobie w jaki sposób
okazywać bliskim miłość, jak być dobrym, pomocnym, przyjacielskim dla drugiej osoby, jak wyrażać swoje
uczucia i dostrzegać je u innych.
Obchodziliśmy również „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Dzieci poznały budowę i możliwości
wykorzystania laptopa oraz zaprzyjaźniły się z robotem-Neciem . Poznały równie przygody Koziołka
Matołka, podczas obchodzenia rocznicy urodzin Kornela Makuszyńskiego.
Wiosna to najlepsza pora by rozbudzić zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie,
dlatego też przedszkolaki czekając na jej przybycie, założyły grupową hodowlę roślin. Dowiedziały się,
czego potrzebują rośliny, aby rosnąć oraz jakie są etapy sadzenia roślin, czego trzeba użyć, by posadzić
roślinkę oraz jak ją trzeba pielęgnować. Zaś Rodzice przedszkolaków pomogli w urządzeniu wiosennego
kącika przyrody poprzez wzbogacenie go w różnorodne kwiaty.
Obchodząc „Dzień teatru”, dzieci obejrzały filmik edukacyjny pt. „W teatrze”, aby ustalić, jak należy się
zachowywać i w co wypada się ubrać do teatru.
Niedawno, w ramach poznawania ciekawych zawodów, przedszkolaki miały okazję spotkać się z
pracownikami Kolei Państwowych.
Poprzez codzienne czytanie bajek, dzieci zdobywają umiejętność samooceny, uczą się odróżniać prawdę od
kłamstwa, rozwijają wyobraźnię, poprawiają koncentrację.
Praca w grupie Misiów przebiega w miłej i przyjaznej atmosferze.
wychowawcy grupy: Małgorzata Władarz, Anna Szmajduch

M@Mo,Tato,
PoB@w się ze mną
ĆWICZENIA Z GŁOSKĄ [Z]
W tym numerze naszej gazetki zapraszam na spotkanie z głoską [z].Głoska [z] powstaje w taki sam
sposób, jak głoska [s],jednak jest ona głoską dźwięczną czyli podczas jej wymawiania więzadła głosowe
drgają.
Jeśli głoska [s] jest wywołana oraz utrwalona, to zwykle nie ma problemu, aby dziecko nauczyło się
prawidłowo realizować głoskę [z]. Jak zawsze nie zapominajmy o tym, by przed powtarzaniem poćwiczyć
wargi i język, wykonać ćwiczenia oddechoweoraz ustawić narządy artykulacyjne, tak jak na rysunku w
poprzednim numerze gazetki. Zaczynajmy😊
I SYLABY-połącz słoneczka narysowane na pisance- od najmniejszego do największego, a następnie
wymawiaj sylaby z głoską [z]

II WYRAZY
a)początek wyrazu np.Zabawka, zamek, zapiekanka ,zapałki, zatoka, zebra, zero, zęby, Zenek, Zuzanna,
zupa, zuch,Zorro, Zofia,
b)środek wyrazu np., Gazeta, pyzy, ogryzek, prezent, bluza, mazak, lizak,
c)koniec wyrazu – głoski dźwięczne na końcu wyrazu tracą dźwięczność, więc np. w słowie [głaz]
będziemy wymawiać [głas], [wóz]- [wós]
d)w różnych miejscach w wyrazie np. Złotówka, zlew, złoto, zbroja, znak, zmywak, gniazdo, frezje,
bielizna, gwizdek, łzy, rózga, zajezdnia, zygzak, Zuzanna, zrazy, zlewozmywak, gwiazdozbiór
e)wyrażenia dwuwyrazowe np. zamówione pyzy, znak zapytania, zapach frezji, złoty zegarek Młoda zebra,
Male zero, białe zęby, ładny zamek, nowe zabawki, dobra zapiekanka,
III ZDANIA
Zuza lubi zupę dyniową.
Znalazłam złotówkę.
Zbudowałam piękny zamek.
Iza dokładnie myje ząbki.
W ozdobnym wazonie były niezapominajki.
Nad zatoką zapada zmrok. Zenek zakłada brązową bluzę.
Koza u woza zerka na ogryzek.
Kuzyn Zenek zdał egzamin na prawo jazdy.
IV WIERSZYKI i ZAGADKI
 Co to za ogród,
może pamiętasz,
W którym mieszkają
różne zwierzęta?(zoo)
 Małe, twarde, z wierzchu szkliste,
Naprawiane przez dentystę.(zęby)
 Urządzenie to kuchenne,
Ręce zastępuje,
Wkładasz tu naczynia brudne,
A czyste wyjmujesz.(zmywarka)
 Dookoła niego bramy i wieże,
Mury obronne i na nich żołnierze,
A w nim komnaty, sala tronowa,
To tu mieszkali król i królowa.(zamek)
 Obiadowa, to zagadka,
Dla smakoszy duża gratka.
Pierwsze danie z niej się składa,
Z talerza łyżką się ją wyjada.(zupa)
Zagadki pochodzą z: „Księgi zagadek” E. M. Skorek, Zagadki Smoka Obiboka, Nowe zagadki Smoka Obiboka.

 Zachęcam do nauki wierszyka na pamięć:
ZAGUBIONE „Z”
Gdzieś się “z” zawieruszyło,
zabłąkało, zagubiło.
Może je koza zajada
myśląc, że to sałata.
Może je zebra ukradła,
szukając “z” z abecadła.
Może jest w zabawkach Zosi,
poszukajmy, Zosia prosi
 Na koniec -gimnastyka buzi, rąk i przy okazji utrwalamy obraz graficzny cyfr.

Powodzenia i miłej zabawy!

mgr Weronika Stasicka, logopeda, neurologopeda

ZADANIE DLA CIERPLIWYCH

Tutaj można przeczytać o tym, co było i co jeszcze się wydarzy w naszym
przedszkolu.
STYCZEŃ:
 Zaczarowany Świat Kornela Makuszyńskiego;
 zajęcia prozdrowotne w oparciu o materiały MEN we współpracy z Ośrodkiem
Rozwoju Edukacji dotyczące roli wirusów, prawidłowej higieny oraz szczepień w
czasie opanowanym pandemią koronawirusa COVID-19;
 Dzień Smutku;
 uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka;
 realizacja kampanii „Cała Polska czyta Dzieciom”;
LUTY:
 Dzień Bezpiecznego Internetu;
 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – konkurs recytatorski;
 Karnawałowe Walentynki
 ferie zimowe
MARZEC:
 Europejski Dzień Logopedy;
 uroczyste Powitanie Wiosny;
 Międzynarodowy Dzień Teatru;
KWIECIEŃ:
 spotkanie z pracownikami kolei;
 Międzynarodowy Dzień Szczęścia;
 Koncert Wielkanocny on-line „Radosne Alleluja”;
 „Wielkanocny konkurs plastyczny” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w
Goczałkowicach-Zdroju;
 Śląski konkurs plastyczny „W słońcu i deszczu...” propagujący piękno naszego
regionu, zorganizowany przez Przedszkole nr 5 w Tychach;
 Zajączek w przedszkolu;
 odbędą się Obchody Dnia Ziemi;

źródło grafik zamieszczonych w numerze : Internet

