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naszeprzedszkole

Witamy serdecznie po wakacyjnej
przerwie. Czas biegnie szybko
i zrobił się nam już listopad, a tak
niedawno grzaliśmy się w ciepłym,
letnim słońcu. Ale nie narzekajmy,
wrzesień rozpieścił nas równie
piękna pogodą, a że trochę chłod-
niej. No cóż to jesień!
Początek roku nie był łatwy. Nowi
przedszkolacy musieli przyzwy-
czaić się do nowej rzeczywistości,
„starzy znajomi” przypomnieć
sobie jak to było dwa miesiące
wcześniej. I kiedy wszystko zaczęło
się już układać, czekała na nas
wszystkich „WIELKA” – to dobre
słowo (jak powiedział Osioł w fil-
mie Shrek) zmiana. Przepro-
wadzka! I znowu trzeba było poz-
nawać wszystko od początku.
Mamy nadzieję, że małe zamiesza-

nie z tym związane nie dało się
Państwu zbytnio we znaki. Za
wszystkie niedogodności przepra-
szamy i dziękujemy za okazane
zrozumienie i udzieloną pomoc.
A teraz do rzeczy! Przekazujemy
na Państwa ręce kolejny numer
naszej gazetki, życząc przyjemnej
lektury. Jednocześnie zapraszamy
wszystkich chętnych rodziców do
współpracy.

••• Zespół Redakcyjny



2 Nasze Przedszkole

Przedszkole Specjalne nr 249 powstało w 1971 roku,
a więc 40 lat temu. Pierwsza i druga siedziba placów-
ki mieściła się w budynkach przy ul. Grochowskiej na

obrzeżach Parku Skaryszewskiego. W kwietniu 1998 roku
przedszkole zostało przeniesione do pomieszczeń zajmowa-
nych niegdyś przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 312 przy
ul. Umińskiego 11. W tym miejscu spotykaliśmy się z naszymi
podopiecznymi i ich rodzicami do września 2011 r.

Od 26-09-2011 r. mamy przyjemność witać maluchy
w równie nowocześnie urządzonych i wyposażonych salach
budynku przy ul. Kobielskiej 5.

Organizatorem przeprowadzki była Dyrektor przedszko-
la – pani Dorota Puławska. Pomoc w przeprowadzce i przygo-
towaniu pomieszczeń do przyjęcia dzieci świadczyli nam rów-
nież rodzice. Szczególne podziękowania składamy rodzicom
dzieci z grupy pomarańczowej i żółtej – paniom: Marii Ja-
czewskiej, Agnieszce Ratkiewicz, Ewie Adamczyk, Dorocie
Kacprzyk oraz panom: Sławomirowi Adamczykowi, Arturo-

wi Jędrzejewskiemu i Zbigniewowi Rybarczykowi. Dziękuje-
my również panu Kamilowi Kokosza, który – choć na co dzień
nie spokrewniony z naszym przedszkolem – z własnej inicja-
tywy przewiózł swoim samochodem wiele elementów wypo-
sażenia placówki.

••• Beata Dziewięcka

Z życia przedszkola
Nowa siedziba na 40-lecie przedszkola
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Grupa „pomarańczowa”

Kiedy południowe słońce zagląda do naszej sali przez opuszczo-

ne rolety nikt nie ma wątpliwości, że jest w grupie pomarań-

czowej, bo pomarańczowego blasku nabierają nie tylko nasze meble

i zabawki, ale nawet powietrze i buzie najmniejszych przedszkolaków.

Takiej grupy, proszę drogich czytelników naszej gazetki, jeszcze w hi-

storii Przedszkola nie było! Chociaż nazwa jest całkiem nowa, nie

wszyscy jesteśmy debiutantami. Pięcioro z nas to już „stare przed-

szkolaki”: Blanka, Paulinka, Janek i Rafał są z nami już drugi rok i to

„widać, słuchać i czuć”. Przedszkolne zwyczaje, plan dnia, no i oczy-

wiście panie są im doskonale znane, więc i nagła zmiana otoczenia

nie zrobiła na nich większego wrażenia. Ale nasza „żelazna piątka” to

jeszcze nie cała grupa pomarańczowa, w tym roku rozrasta się ona

powoli. We wrześniu rozpoczynaliśmy jako bardzo wesoła siódemka

– dołączyli do nas Mikołaj i Marcin, w październiku powitaliśmy naj-

młodszego przedszkolaka – Kasię a oczekujemy jeszcze na Natalię.

Pierwsze trudne, szczególnie dla debiutantów, chwile mamy już za

sobą i możemy poświęcić się temu, co lubimy najbardziej – zabawie,

czasem zupełnie dowolnej według własnych pomysłów, ale również

takiej, którą proponują panie podczas różnorodnych zajęć. Tak naj-

częściej wygląda nasz dzień: po porannych swobodnych zabawach,

przygotowujemy się do śniadania, czyli odwiedzamy łazienkę gdzie

myjemy ręce oraz załatwiamy inne „sprawy różne”, o których pub-

licznie opowiadać nie będziemy. Teraz możemy zajmować swoje miej-

sca przy stolikach, bo już po chwili stoją przed nami talerze z mlecz-

ną zupą i kolorowymi kanapkami w najróżniejszych dietetycznych wa-

riantach. Jest to okazja aby każdy, co ważne we własnym tempie uczył

się samodzielnego jedzenia. Po tak smakowitym posiłku odpoczywa-

my w towarzystwie zabawek, które lubią być do naszej dyspozycji.

Kończymy zabawę, bo pani piosenką wita nas i zaprasza do „Poran-

nego Kręgu”. Mamy wtedy wiele okazji, aby rozwijać wszystkie zmy-

sły, ale także uczyć się cierpliwości czekając na swoją kolej, możemy

czegoś dotknąć, zobaczyć, powąchać. Kończymy tak jak zaczęliśmy

zabawą przy piosence. A i jeszcze jedno poważne zadanie, które nas

bardzo cieszy a mianowicie słuchamy krótkich opowiadań czytanych

przez panią, ale z naszym aktywnym udziałem – mowa o „czytaniu

uczestniczącym” z wykorzystaniem komunikatora Step-by-Step. Na-

prawdę mamy dużo do zrobienia. Na tym nie koniec pracowitego

przedpołudnia. W poniedziałki i środy czekają na nas instrumenty

oraz rozmaite ruchowe zadania podczas zajęć rytmiki, we wtorki

i czwartki znów okazja do ćwiczeń – gimnastyka korekcyjna, w piątki

też nie czas na lenistwo – do zabawy zapraszają psy. Znajdziemy jesz-

cze chwilę na owocową i chrupkową przekąskę a zaraz potem na za-

bawę farbami, kolorowym papierem, ciastoliną, wodą lub innymi ma-

teriałami. Chyba zasłużyliśmy na odpoczynek – nie, nie żadne „leża-

kowanie” – ubieramy się i maszerujemy do ogrodu. Kolejna możli-

wość, aby biegać, skakać, wspinać się na zjeżdżalnię, ćwiczyć równo-

wagę lub spokojnie zbierać liście. Buzie nabierają pięknych rumień-

ców. Chcielibyśmy tak brykać jeszcze długo, ale czas na obiad. Wra-

camy do przedszkola, myjemy dokładnie ręce i już jesteśmy gotowi na

smaczny, ciepły posiłek. Z pełnym brzuszkiem doskonale udaje się

samodzielnie odnaleźć własny leżak, jeszcze tylko relaksująca muzy-

ka i niektórzy zapadają w błogi sen a inni po prostu odpoczywają tak

jak chcą. Czas mija szybko a tyle jeszcze do zrobienia. Posileni pod-

wieczorkiem musimy zaopiekować się naszymi zabawkami, w ruch

idą samochody, piłki, pluszaki, książeczki.... Samodzielnie lub z nie-

wielką pomocą pań odkrywamy ich nowe możliwości. Aktywnie

uczestniczą w tym koleżanki i koledzy z innych grup, których zapra-

szamy od godz. 15.00. Jest to naprawdę świetna okazja, aby nawiązać

„nowe znajomości”.

Wesołą zabawę przerywamy, kiedy przyjdą stęsknieni rodzice. Pó-

źniej czekają na nas nowe wyzwania, ale aby o nich opowiedzieć po-

trzebujemy innych sprawozdawców.

W imieniu dzieci z grupy „pomarańczowej”

••• Iwona Sabała i Monika Berbecka
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Grupa „zielona”

Mamy kolejny rok szkolny, nowe wyzwania, nowe zabawy. W tym

roku w naszej grupie mamy 9 dzieci, w tym 8 chłopców i 1 dziew-

czynkę. Pozostali z nami Darek, Artur i Hubert, którzy już od pierwsze-

go dnia znakomicie się zaaklimatyzowali. Piotr przeszedł do nas z grupy

niebieskiej, a Julka z grupy różowej. We wrześniu powitaliśmy nowych

przedszkolaków, którzy trafili do naszej grupy. Są nimi: Tomek, Krzy-

siu, Julek i Marcin. Po krótkim czasie obaw i niepewności chłopcy szyb-

ko znaleźli wspólny język z pozostałymi chłopcami z grupy.

Wrzesień minął nam na poznawaniu siebie nawzajem podczas róż-

nych zajęć i zabaw, w sali jak i na podwórku przedszkolnym. Każdego

dnia dowiadywaliśmy się o sobie nowych, ciekawych rzeczy. Miałyśmy

czas na obserwowanie naszych dzieci oraz poznawanie ich na nowo. Po-

zytywnie zaskakiwali nas wychowankowie dobrze nam znani z poprzed-

niego roku jak i ich nowi koledzy.

Artur nadal bardzo lubi zabawki manipulacyjno- dźwiękowe. Do-

skonale wie, gdzie one się znajdują i chętnie po nie sięga. Bardzo lubi

wszelkie zabawy ruchowe i muzyczne, w których naśladuje się ruchy na-

uczyciela.

Hubert przede wszystkim ceni sobie towarzystwo. Od razu zaprzy-

jaźnił się z nowymi kolegami. Polubił układanki wtyczkowe i gdy tylko

jest okazja chętnie spędza z nimi czas. Hubert bardzo lubi śpiewać i tań-

czyć, zarówno z osobą dorosłą, jaki i kolegami z grupy.

Darek stał się ciekawy świata co wyraża poprzez liczne pytania do-

tyczące tego co go otacza. Jego wielką pasją nadal są samochody i pocią-

gi, gdyby tylko mógł cały dzień spędzałby na dywanie jeżdżąc nimi doo-

koła sali. Równie mocno Darek lubi ruch, dlatego też jego ulubionymi

zajęciami jest gimnastyka gdzie może biegać i ruszać się do woli.

Kolejnymi fanami motoryzacji są jego nowi koledzy Krzysiu, Marcin

i Tomek. Krzysiu oprócz zabawy autami bardzo lubi zajęcia z muzyki

i chętnie bierze w nich udział. Gdy tylko usłyszy jakąś melodię na jego

twarzy gości szeroki uśmiech.

Marcin jest zawsze radosny i pogodny. Bardzo lubi bawić się samo-

chodami w towarzystwie swoich kolegów. Lubi także wszelkie zającia

grupowe, które pomagają mu zaadaptować się w nowej grupie.

Tomek bardzo lubi zabawę klockami. Wielką radość sprawia mu sta-

wianie skomplikowanych i kolorowych budowli, a przede wszystkim bu-

dowanie pojazdów. Bardzo cieszy go także wygrywanie na różnych in-

strumentach melodii do piosenek.

Julek uwielbia książeczki. Z wielką przyjemnością zasiada z nimi do

stołu. Bardzo lubi także układanki wtyczkowe oraz puzzle. Jego ulubio-

nymi zajęciami jest dogoterapia, na którą czeka cały tydzień. Zawsze uś-

miechnięty i zadowolony.

Piotr najlepiej czuję się obserwując inne dzieci, ale każdego dnia bar-

dziej się przed nami otwiera i pozwala się poznać. Lubi spędzać czas

układając puzzle i inne układanki. Cieszą go także zajęcia plastyczne.

Jedyną dziewczynką jest Julia, która dodaje naszej grupie ciepła i de-

likatności. Pełna spokoju obserwuje inne dzieci stojąc z boku, lecz pod-

czas zabaw ruchowych dzielnie dorównuje swoim kolegom.

Grupa zielona jest zwarta i zawsze gotowa do działania, zarówno je-

śli chodzi o naukę jak i ulubioną przez wszystkich zabawę. Po przepro-

wadzce na nowe przedszkole wszystkie dzieci szybko odnalazły się w no-

wym miejscu odkrywając interesujące zabawki i ciekawe zakamarki. Każ-

dego dnia stawiamy czoło nowym wyzwaniom, przezwyciężając trudno-

ści zdobywamy kolejne doświadczenia. Pamiętając, że przede wszystkim

najważniejszy jest uśmiech na twarzy i dobre samopoczucie.

••• Justyna Wichańska
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Grupa „niebieska”

Ośmioro wesołych przedszkolaków z grupy niebieskiej z entuzjazmem powitało nowy rok przedszkolny. Aleksandra, Bartosz K. i Jakub

to już doświadczone przedszkolaki, dobrze znają panie i plan dnia. Pozostałe dzieci: Kinga, Marcel, Wiktor, Bartosz L. i David dopie-

ro rozpoczęły edukację w przedszkolu. Z pomocą starszych kolegów szybko odnaleźli się w grupie.

Wrzesień minął nam na wspólnej zabawie, poznawaniu się oraz integrowaniu. Dzięki pięknej pogodzie dużo czasu spędzaliśmy w ogród-

ku przedszkolnym. W październiku wykorzystując dary jesieni wielozmysłowo poznawaliśmy kasztany, szyszki, liście, żołędzie. Lubimy prze-

bywać w swoim towarzystwie, bawić się i uczyć. Nieustannie dowiadujemy się o sobie czegoś nowego i tak:

4 Ola – spacery i książeczki to Jej pasje, lubi też zabawy w basenie z piłeczkami;

4 Kinga – jest ciekawa świata, wędruje po sali poznając każdy zakątek, wstaje z pomocą mebli i rozgląda się w poszukiwaniu ulubionych

zabawek;

4 Bartek L. – lubi się przytulać, zawsze obdarza nas szerokim uśmiechem;

4 Bartek K. – lubi bańki mydlane, a także zabawę samochodami;

4 Wiktor – jest zawsze chętny do pomocy, w czynnościach porządkowych nie ma sobie równego;

4 Kuba – lubi kolorowe klocki i zabawki manipulacyjne;

4 Marcel – jego pasją jest gra na instrumentach perkusyjnych;

4 David – jest miłośnikiem dobrej muzyki i nie tylko… każdy dźwięk czy to odkurzacza czy blendera wprawia Go w znakomity nastrój.

Przed nami wiele radosnych chwil spędzonych na zabawie, zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności.

••• Iwona Szynkielewska
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Grupa „żółta”

Witamy! To my dziesięcioro wspaniałych przedszkolaków.

W tym roku nasz zespół tworzy siedmiu chłopców i trzy

dziewczynki. Każdy z nas to indywidualista o silnym charakterze.

Lubimy głośne zabawy, którym towarzyszy dużo ruchu, a magneto-

fon to sprzęt pierwszej potrzeby. Z zainteresowaniem słuchamy

czytanych nam tekstów literackich, a już kiedy możemy w tym czy-

taniu uczestniczyć wykorzystując symbole i komunikator – to do-

piero jest frajda! Wszyscy mamy artystyczne dusze. Farby, kredki,

plastelina czy masa solna to jest to „co tygrysy lubią najbardziej”.

Nadszedł czas aby się przedstawić. Zacznijmy więc od naszych dam:

– Julitka – kobietka, która wie czego chce i nie da sobie w ka-

szę dmuchać. Lubi bawić się towarzystwie innych dzieci, szczegól-

nie jeśli może zostać „szefową zespołu”. Coraz częściej (ku na-

szemu ogromnemu zadowoleniu) korzysta ze swojej książki ko-

munikacyjnej kiedy chce nam o czymś powiedzieć.

– Marysia – najbardziej lubi zajęcia muzyczne, chętnie też ćwi-

czy na gimnastyce. Doskonali się w sztuce samodzielnego spoży-

wania posiłków. Bardzo chętna do pomocy kolegom. Jeśli któryś

czegoś nie wie Marysia „służy podpowiedzią”.

– Ula – to nasza „burza” blond loków. Jak obierze sobie jakiś cel

to musi go zrealizować. Lubi zabawy w kole ze śpiewem. Najchęt-

niej bawi się sama, ale z zainteresowaniem przygląda się kolegom.

A teraz „kwiat naszego rycerstwa”:

– Alek – „profesor ciekawski” – kiedy cos go zainteresuje mu-

si to „zbadać”. Mówi coraz więcej mówi i zaskakuje tym nie tylko

nas ale i chyba sam siebie. Codziennie przechodzi trening zaba-

wy pod kierownictwem Kamila. Obaj aż kipią z zadowolenia

w czasie wspólnych działań.

– Kamil – „pierwszy tancerz nowoczesnej Europy”. Kiedy tyl-

ko usłyszy muzykę, natychmiast szuka partnera i mnie z nim w ta-

ny. Kolejny „szeryf”, kiedy gdzieś wychodzimy pilnuje żeby wszy-

scy stali równo w parach.

– Kacper – to nasz grupowy „artysta”. Kiedy tylko nadarza się

możliwość pędzle i kredki idą w ruch. Z wielkim zaangażowaniem

ćwiczy na gimnastyce. Ulubione miejsce na terenie przedszkola – ba-

sen z piłeczkami. Na samo jego wspomnienie oczy aż mu się żarzą.

– Łukasz – facet na schwał, wulkan energii. Bardzo samo-

dzielny, prosi o pomoc tylko wtedy gdy jakieś zadanie naprawdę

przekracza jego możliwości. A kiedy wyjdzie na plac zabaw…tam

dopiero można pohasać!

– Szymon – grupowy DJ; sam wybiera płyty i ustawia ulubio-

ną muzykę. W czasie po obiednego odpoczynku najchętniej słu-

cha bajek. Nic jednak nie może się równać z zajęciami z wykorzy-

staniem komputera.

– Mateusz – kochany bibliofil! Przeglądaniu książek czy gazet

nic nie dorówna. Kiedy widzi p. Monikę – logopedę natychmiast

biegnie do swojej półki, bierze książkę komunikacyjną i już ich

nie ma w klasie.

– Max – zamiłowanie do porządku ma we krwi. Po skończonej

zabawie ustawia wszystkie zabawki na swoje miejsca. Nie lubi sy-

tuacji kiedy nie może robić tego na co w danej chwili miałby naj-

większą ochotę. Upodobał sobie kolejkę z klocków Lego i często

się nią bawi.

Tak oto przedstawia się krótka charakterystyka naszej grupy!

••• Elżbieta Jasińska



7Numer 24

Plac zabaw
Ulubionym miejscem spędzania czasu na świeżym powietrzu jest nowy plac zabaw.
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Poczytaj mi mamo

Szpiluś
Wielka radość zapanowała w domu państwa Jeżykowskich, gdy się im urodził synek. Zgro-

madzili się wszyscy krewni i znajomi, żeby zobaczyć dziecko – i wspólnie (bo taki jest oby-
czaj jeży) wybrać mu imię. Radzili, radzili, aż w końcu ustalili, by nadać mu imię Szpiluś.
Szpiluś był bardzo ładnym i miłym dzieckiem, lecz niestety okropnie nie lubił mycia. Kiedy
mama kazała mu umyć łapki przed jedzeniem, to tylko moczył w wodzie koniuszki palców.
Gdy mama szykowała wieczorem kąpiel – to albo uciekał, albo udawał, że już śpi.

– Co z tego Szpilusia wyrośnie? – martwiła się pani Jeżykowska.
– Taki brudas! Wstyd przynosi całej rodzinie – dodawał pan Jeżykowski.
Szpiluś, który miał tych narzekań powyżej uszu postanowił opuścić dom rodzinny.
– Co mi tam – pomyślał – pójdę sobie w świat i będę robił to, na co mi tylko przyjdzie ochota.
I powędrował Szpiluś w daleki świat.. Idzie sobie, idzie, patrzy – a tu kałuża. Wszedł Szpiluś do bajora – utaplał

się w błocie po sam czubek nosa.. Idzie dalej, patrzy – górka. Zwinął się w kłębek i stoczył się z niej jak piłka. Na
jego kolce ponabijało się kilka zeschniętych liści... Idzie sobie dalej – a tu las się kończy. Wchodzi więc na łąkę i wę-
druje dalej. Słoneczko grzeje, zioła roztaczają swój aromat – poczuł Szpiluś senność. Położył się pod jakimś krza-
kiem i zasnął.

Tymczasem na łąkę przybiegła Kamilka (zwana także Karmelkiem) i bawiła się piłką. Naraz piłka wypadła jej
z rąk i potoczyła się pod krzak. Chce Kamilka podnieść piłkę, gdy dostrzega obok niej drugą, ale kolczastą. Ale
wspaniała szczotka do włosów – pomyślała – tylko, że strasznie brudna. Ale to nic. Upiorę ją i będzie jak nowa. Za-
niosła Kamilka szczotkę do domu, włożyła do miednicy, nasypała proszku do prania i puścila wodę. I dopiero wte-
dy Szpiluś się obudził.

– Aj, mokro! Ojoj oczy pieką. Mamusiu! Tatusiu!
Zaczął się Szpiluś rzucać w mied-

nicy i dopiero wtedy Kamilka zorien-
towała się, że to co wzięła za szczotkę
do włosów było małym jeżem. Wyjęła
więc umytego Szpilusia z miednicy
i zaniosła pod krzak, pod którym go
znalazła. Gdy tylko Kamilka oddaliła
się nieco, Szpiluś jął uciekać do lasu.
Napotkaną kałużę ominął z daleka.
Cały czas uważał by nie zaczepić kol-
cami o liście, lub pajęczynę, a gdy
w końcu dotarł do domu był czysty,
jak nigdy przedtem, ale już od progu
wołał:

– Mamusiu, nalej wody do wanien-
ki! Chcę się wykąpać.

I od tej pory Szpiluś bardzo chęt-
nie się mył i kąpał, i stał się wzorem
czystości dla wszystkich jeży.

••• Leszek Robakowski
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Słowo o czytaniu uczestniczącym
Czytanie uczestniczące to nic innego jak głośne czytanie tekstu z zaangażowaniem języ-

kowym dzieci. Technika ta przynosi duże korzyści zwłaszcza w pracy z dziećmi niemówiący-

mi pozwalając im na aktywny udział w lekturze.

Czytanie uczestniczące to zarówno powtarzanie stałego fragmentu tekstu, który przewi-

ja się jak refren w piosence, jak i dopowiadanie dalszej części znanego dziecku tekstu. Dzie-

ci w zależności od swoich możliwości psychomotorycznych powtarzają/ dopowiadają samo-

dzielnie fragment lub korzystają z komunikatora, na którym dany fragment została nagrany.

Dzieci mogą również podczas czytania doczepiać odpowiednie symbole z pomocą rzepów, co

daje im radość „tworzenia” książki.

Najlepiej, aby tekst był rymowany, dobrze, jeżeli ma powtarzającą się frazę. Skąd wziąć taką książkę? Należy sięgnąć pamięcią do lat dzie-

ciństwa, aby odkryć na nowo dobrze znane wiersze, takie jak „Katar” czy „Pomidor” Jana Brzechwy. Bardzo atrakcyjnymi pozycjami dla dzie-

ci, jak również spełniającymi kryteria czytania uczestniczącego, jest seria książek o Panu Kłapie. Ważne, aby książki były atrakcyjne dla dzie-

ci – kolorowe, zawierały elementy ruchome, a także żebyśmy my podczas czytania byli bardzo wyraziści – pracowali ciałem i głosem.

Czytanie uczestniczące jest odpowiednie zarówno dla dzieci, które rozumieją treść czytanego tekstu (u nich rozwijamy słownik, uczymy

zadawania pytań), jak również dla dzieci, które mają trudności z rozumieniem języka (wspólne czytanie pozwala na dostarczanie różno-

rodnych wrażeń zmysłowych, rozwijanie ciekawości poznawczej).

Taki sposób czytania ma wiele zalet – dziecko wycofane komunikacyjnie uczy się upominania o akcję, bycia sprawcą w danej sytuacji. Czy-

tając tworzymy z dzieckiem wspólne pole uwagi, budujemy więź emocjonalną. O ile samo czytanie rozwija wyobraźnię, mowę, poszerza wie-

dzę – to czytanie uczestniczące wzbogacone jest o czas dzielony między dorosłym a dzieckiem, o tworzenie naturalnej interakcji, zaangażo-

wanie emocjonalne. Zachęcam Państwa do poszukiwania książek, które pozwoliłby wam spędzić z dziećmi ciekawie i wartościowo czas.

••• Monika Chruścielewska

Pobawmy się razem
Dokarmiamy ptaki

Kiedy wybieramy się z dziećmi na jesienno-zimowy spacer do par-

ku możemy wziąć ze sobą trochę jedzenia dla ptaków. Ważne jest pa-

miętanie o kilku zasadach!

1. Dokarmianie ptaków powinno odbywać się tylko zima, gdyż

dokarmianie całoroczne przynosi ptakom więcej strat niż korzyści.

Celem dokarmiania jest danie ptakom wsparcia w okresie mrozów

i obfitych opadów śniegu.

2. Do dokarmiania ptaków warto wybrać miejsce zaciszne, osło-

nięte przed wiatrem, ale jednocześnie odsłonięte. Ptaki unikają miejsc

o ograniczonej przestrzeni, skąd trudno uciec w razie zagrożenia.

3. Najważniejsze to rodzaj i jakość pokarmu. Zdarza się, ze lu-

dzie oferują ptakom spleśniały chleb, resztki ciast, zepsute kasze czy

stęchłe ziarno. Głodne ptaki wszystko zjedzą, ale efekty takiej,, pomo-

cy” mogą być tragiczne.

4. Różne ptaki jedzą różny pokarm i tak:

– sikorom poza tradycyjnym kawałkiem słoniny możemy serwo-

wać nasiona słonecznika – łuskane lub w łupinach – i konopie (pamię-

tajmy, że słonina musi być surowa, bez przypraw i nie może wisieć

dłużej niż 3-4 tygodnie),

– dla wróbli odpowiednie są rożne odmiany prosa, drobne kasze

i łuskany słonecznik,

– sierpówki, gołębie, kawki i gawrony- najchętniej jedzą grube ka-

sze, pszenicę, a także pokrojone w 1 -centymetrowa kostkę czerstwe,

białe pieczywo,

– kaczki będą zadowolone, jeśli damy im gotowane ziemniaki

i warzywa, beż dodatków soli i przypraw i wyłożymy je w suchym miej-

scu, a nie wrzucimy do wody.

5. Dokarmianie ptaków czerstwym pieczywem podczas odwilży

sprawia, że taki pokarm szybko nasiąka woda, przez co łatwo się psu-

je. A przy odwilży ptaki maja o wiele mniejszy apetyt i zjadają mniej

pokarmu. Na dodatek woda z topniejącego śniegu może zawierać to-

ksyczne dodatki, jak choćby substancje służące do odladzania jezdni

i chodników.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat,

zachęcam do lektury książki Andrzeja Kruszewicza „Pomagamy pta-

kom”.

Życzę miłych spacerów!

••• Marta Bogusławska-Michniak
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Rozwój każdego dziecka trzeba wspomagać zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w rela-
cjach ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym. Dziecko niepełnosprawne powinno mieć zapewnione pełne i normalne
życie, w warunkach zabezpieczających jego godność, umożliwiających osiąganie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczest-
nictwo w życiu społecznym. Kształtowanie umiejętności: zgodnego współżycia i współdziałania, rozumienia innych, reagowa-
nia na stan drugiej osoby, pozwala nawiązywać więzy między dziećmi niepełnosprawnymi, a pełnosprawnymi oparte na wzajem-
nej akceptacji i szacunku.

Wszystkie dzieci, niezależnie od osiąganego poziomu swego rozwoju, tak fizycznego, jak też intelektualnego, mają wrodzo-
ną potrzebę bawienia się. Stąd w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie istotną
rolę powinna pełnić zabawa. Zabawy rozwijają umysł i sprzyjają zdobywaniu pozytywnych doświadczeń, które w przyszłości
dziecko z pewnością wykorzysta w codziennym swoim życiu. Przez zabawę dziecko zdobywa nie tylko umiejętności w zakresie
samego poznania sposobu bawienia się i przyjemnego spędzania czasu w gronie bliskich mu osób, bądź rówieśników, ale też uczy
się rozumienia świata. W zabawie rozwija się niezbędna dla ogólnego rozwoju dziecka sprawność fizyczna i ruchowa, a także
doskonalą się funkcje percepcyjno-motoryczne: wzrokowa, słuchowa, czuciowa, koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa.
Zabawa dająca radość stymuluje rozwój procesów psychicznych takich jak: pamięć, uwaga i myślenie konkretne. Zabawa z dziec-
kiem wspomaga proces opanowania mowy i języka oraz szeroko pojętej komunikacji. Wpływa na wzrost samodzielności i za-
radności. Zabawa pozwala zdiagnozować stan potrzeb i możliwości dziecka. Dzięki niej poznajemy, jak dziecko funkcjonuje; co
potrafi opanować i w jakim tempie; jak potrafi sobie poradzić choćby z najprostszymi czynnościami; w jakim stopniu potrafi wy-
kazać się pomysłowością i sprytem życiowym; w jakim stopniu umie samodzielnie zająć się sobą.

Dlatego też tak istotną rolę w procesie wspomagania rozwoju pełnią Rodzice. Właśnie Rodzice, czyli osoby najbliższe dziec-
ku, powinni stwarzać i inicjować jak najwięcej sytuacji zabawowych wpływających na rozwój różnych funkcji dziecka.

Mimo że tak wiele mówi się i pisze na temat zabawy uznałam, iż warto przypomnieć kilka znanych „prawd” na ten temat.
Poniżej proponuję kilka zabaw, które w szczególności można wykorzystać np.: w czasie urodzin dziecka lub spotkań z inny-

mi dziećmi.
Życzę Państwu miłej zabawy!

••• Anna Łacheta-Dembińska

I. Zabawy usprawniające funkcje percepcyjne.
„Kto zmienił miejsce?”

Cel: usprawnienie percepcji i pamięci
wzrokowej

Ustawienie: dzieci siedzą na dywanie
w kole

Ilość dzieci: dowolna liczba
Opis zabawy: wybrane dziecko chodzi wolno po obwo-

dzie koła i stara się zapamiętać, kto obok kogo siedzi – kolej-
no wymienia imiona dzieci. Następnie wychodzi z sali. W tym
czasie wyznaczone jedno dziecko zamienia się miejscem z in-
nym rówieśnikiem. Dziecko wracając do sali musi odgadnąć
i wskazać kto zmienił miejsce. Trafne spostrzeżenie zostaje
nagrodzone oklaskami. Odmiana zabawy: „Kogo brakuje?”.

„Znajdź swój kolor”
Cel: rozpoznawanie kolorów podstawowych, ćwiczenie

percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej.

Ustawienie: dzieci stają na obwo-
dzie koła

Ilość dzieci: dowolna liczba
Opis zabawy: każde dziecko ma

koło w jednym z kolorów: czerwonym, żółtym, niebieskim
lub zielonym. Dzieci poruszają się w rytm muzyki po ob-
wodzie koła, na przerwę w muzyce każde szuka takiego sa-
mego koloru jak jego krążek na terenie sali (pokoju).

II. Zabawy rozwijające sprawność motoryczną.
„Kotki piją mleko”

Cel: kształtowanie prawidłowej
krzywizny kręgosłupa, rozwijanie
umiejętności odtwórczych, ćwiczenie
narządów artykulacyjnych

Ilość dzieci: dowolna liczba
Przybory: kolorowe krążki (miseczki z mlekiem)

Zabawa jako forma wspomagania rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną.

Przykładowe zabawy.
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Jesień jest jedną z najpiękniejszych pór roku, bardzo ko-
lorową i interesującą. Równocześnie jest to najlepszy okres
na rodzinne wycieczki do parku czy lasu. Dzieci uwielbiają
różnego rodzaju gry i zabawy kolorowymi liśćmi, kaszta-
nami, żołędziami, czy też jarzębiną. Zabawy przy ich użyciu
doskonale rozwijają wyobraźnię maluchów.

W związku z tym proponuję poświęcić trochę czasu je-
sienną porą i zabrać swoją pociechę do parku czy lasu i spę-
dzić z całą rodziną bardzo miło czas. Na każdej wyprawie
warto zebrać troszkę „skarbów jesieni”, a później wykorzys-
tać je w domu przy zabawach z dzieckiem.

Poniżej przedstawiam kilka zabaw z wykorzystaniem
znalezionych skarbów.

••• Emilia Dybiec

Jesienne zabawy

Przygotowanie: kotki śpią – dzieci zwinięte leżą na dy-
wanie. Naprzeciwko każdego „kotka” krążek, który wyo-
braża miskę z mlekiem lub talerzyk.

Zabawa: kotki budzą się – wyciągają grzbiet w górę
i mówią: miau, miau... – i idą do miseczek (krążków) naś-
ladują picie mleka. W tym czasie nauczycielka recytuje
fragment wiersza J. Tuwima;

Miauczy kotek: miau
Coś ty kotku chciał
Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka
A jeszcze bym chciał.
Gdy nauczyciel kończy recytację, kotki obchodzą na

czworakach miseczkę wokoło, następnie zwijają się w kłę-
bek i zasypiają.

„Moje ręce, moje stopy”
Cel: usprawnienie sprawności manual-

nej, wyzwolenie inwencji twórczej
Ilość dzieci: dowolna liczba
Ustawienie: dzieci siedzą przy stolikach

lub na dywanie, przed nimi papier i kredki
Opis zabawy: dzieci obrysowują swoje ręce lub stopy, a na-

stępnie kolorują je i ozdabiają wg własnego pomysłu. W czyn-
nościach pomagają dorośli. Mogą też obrysowywać swoje ręce
lub stopy. Wspólna zabawa sprawi dziecku wiele radości.

III. Zabawy usprawniające funkcje poznawcze.
„Mój ulubiony owoc”
Cel: rozumienie komunikatów werbalnych, utrwalenie

nazw wybranych owoców

Pomoce: różne owoce
Uczestnicy: dwie osoby
Opis zabawy: dziecko siedzi

przy stoliku. Nauczyciel układa
przed nim cztery owoce. Potem

pokazuje dziecku 4 fotografie tych samych owoców.
I. Następnie osoba dorosła losuje jedną fotografię i pro-

si dziecko „Wybierz taki sam owoc jaki jest na fotografii”.
Jeśli dziecko da ten sam owoc to nagrodą jest kawałek te-
go owocu.

II. Spośród owoców osoba dorosła wyszukuje w myśli
swój ulubiony i opisuje go. Dziecko powinno znaleźć
– wskazać owoc, o którym mowa. Jeśli potrafi, to nazywa
ten owoc. Nagrodą jest oczywiście kawałek owocu.

Zabawę tą można prowadzić z różnymi przedmiotami,
zabawkami

„Szukanie skarbów w piaskowej górze”
Cel: usprawnienie wrażliwości

dotyku, rozwijanie umiejętności
segregowania i klasyfikowania

Pomoce: duża miska z pia-
skiem, różne małe przedmioty tj.
muszle, kamienie, kulki itd.

Uczestnicy: dwie osoby
Opis zabawy: na stoliku znajduje się duża miska z pia-

skiem. Obok leżą różne „skarby”. Dziecko zamyka oczy.
Nauczyciel zakopuje wszystko w piaskowej górze. Potem
zaprasza dziecko, aby grzebiąc w piasku odnalazło skarby
i pogrupowało je na stoliku: muszle do muszli, kamienie do
kamieni itd.
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Mały drukarz

Potrzebne do zabawy: liście, arkusz białego papieru,
farby

Zebrane liście należy zasuszyć miedzy kartkami starego
kalendarza. Kiedy już wyschną, należy przygotować pojem-
nik z kolorowymi farbami oraz duży arkusz białego papie-
ru. Każdy z liści trzeba zanurzyć w farbie i układać równo
na papierze. Różne kształty liści, odbite na białym tle, two-
rzą różnego rodzaju wzory. W ten sposób powstanie kolo-
rowy, własnoręcznie przygotowany papier, który potem
możemy wykorzystać do pakowania prezentów.

Poszukiwacz

Potrzebne do zabawy: kasztany, żołędzie, liście, plas-
tikowa miska, kartonowe pudełko

W tej zabawie należy w kartonowym pudle wyciąć
otwór. Następnie trzeba wstawić do niego dużą plastikową
miskę. Później wsypać do miski pomieszane żołędzie, kasz-
tany i liście. Zachęć dziecko, aby na Twoje polecenie od-
szukało wśród liści kasztany lub żołędzie. Z pewnością ta
zabawa rozbudzi wyobraźnię Twojego dziecka.

Podobieństwo

Potrzebne do zabawy: szyszki, kasztany, kamyki, żołę-
dzie, materiałowy woreczek

Do woreczka włóż różne skarby przyniesione ze space-
ru z parku czy też lasu: dwa kamyczki, dwa kasztany, dwa
żołędzie, dwie szyszki itp. Poproś dziecko, by po omacku,
nie zaglądając do woreczka, wyjmowało odpowiednie pary.
Dziecko posługując się tylko dotykiem, musi rozpoznać po-
dobne lub takie same kształty schowanych przedmiotów.

Kasztanowe ludziki

Potrzebne do zabawy: kasztany, żołędzie, patyczki

Zabawa, którą znają i lubią wszyscy z wykorzystaniem
kasztanów, żołędzi, patyczków i innych owoców jesieni
przyniesionych ze spaceru. Robimy z nich różnego rodza-
ju zwierzątka i ludziki. Warto później odpowiednio je za-
prezentować tworząc na parapecie wystawę na zasuszonych
liściach lub mchu.
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Składniki kruszonki:
160 g masła
120 g płatków owsianych
80 g płatków migdałowych
60 g pestek słonecznika
120 g mąki
2 łyżeczka mielonego cynamonu
100 g brązowego cukru
ok. 0.8 kg jabłkek pokrojonych w cienkie plasterki
(odmiany: Antonówka, Szara Reneta, Melaroza),
3 łyżeczki cukru z wanilią do posypania owoców

Sposób przygotowania
Wykonanie jest dziecinie proste, więc zapraszamy dzie-

ci do pomocy.
Rozpuszczamy masło, mieszamy suche składniki i łączy-

my je z ciepłym masłem.
Tortownicę, lub blaszkę wykładamy papierem do piecze-

nia.
Wysypujemy połowę kruszonki na dno foremki, układa-

my na niej jabłka, posypujemy cukrem z wanilią i przykry-
wamy pozostałą kruszonką.

Pieczemy 20-25 minut w temperaturze 200 stopni. Zja-
damy ciepłe, w wersji odświętnej w towarzystwie lodów wa-
niliowych.

Ciepłe desery na chłodne dni czyli, pomysł na jabłka i płatki owsiane.

Składniki:
110 g miękkiego masła lub margaryny
3 jajka (rozdzielone)
100 g cukru
1 łyżeczka startej skórki cytrynowej
100 ml mleka
125 g płatków owsianych
20 g mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
0.5 kg jabłek

Sposób przygotowania
Żaroodporne naczynie smarujemy masłem. Pozostały

tłuszcz ucieramy z żółtkami, cukrem i skórką cytrynową. Do-
dajemy mleko, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia
oraz płatki owsiane. Wszystko dokładnie mieszamy.

Obieramy jabłka, z jednego wydrążamy gniazda nasien-
ne i kroimy w plasterki. Pozostałe owoce kroimy na kawał-
ki, dodajemy je do masy wraz z pianą ubitą z białek. Napeł-
niamy foremkę ciastem, układamy na wierzchu plasterki
jabłka i pieczemy ok. 25 min. w temperaturze 200 stopni.
Leguminę możemy także upiec w kuchence mikrofalowej
8 min. na 100% mocy 800W, następnie 6 min. na 25% mo-
cy, pozostawiamy na 5 minut.

Znakomicie smakuje z sosem waniliowym.

••• Smacznego Iwona Sabała

Szarlotka

Legumina z jabłkami

Coś dobrego
dla Dużego i Małego
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Nadszedł czas jesiennej szarugi i w myśl przysłowia „le-
piej zapobiegać niż leczyć” proponujemy kilka sprawdzo-
nych domowych sposobów wzmocnienia naszych organiz-
mów.

1. Syrop z cebuli – stosowany od dawna omowy sposób
na przeziębienie, uporczywy kaszel, zwiększenie odporno-
ści czy nawet łagodne obniżenie ciśnienia krwi.

2. Miód – jesienią powinien uzupełnić
domową apteczkę, działa bowiem antybio-
tycznie, przeciwbakteryjnie, doskonale le-

czy przeziębienia i nieżyty dróg oddechowych. Poprawia
nastrój, leczy depresję. Najlepszy jest miód malinowy, lipo-
wy i gryczany. Bardzo ważne jest również to iż mogą go sto-
sować osoby z cukrzycą.

3. Czosnek – to najbardziej popularny
sposób na walkę z przeziębieniem. Roztar-
ty na grzance, podany z mlekiem i miodem

działa ekspresowo. Niezbyt przyjemny zapach można zne-
utralizować natką pietruszki. W aptekach są również do-
stępne preparaty czosnkowe pozbawione przykrej woni.

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza do udziału w coty-
godniowych, bezpłatnych Warsztatach Umiejętności Wy-
chowawczych, które odbywają się we wtorki w godzinach
12.00–14.00 w Warszawie. Podczas zajęć jest omawiana te-
matyka radzenia sobie z trudnymi uczuciami, skutecznej
komunikacji, wyznaczania i chronienia granic, ustalania za-
sad, karania i nagradzania, rozwiązywania problemów
i konfliktów.

Miejsce: ul. Ząbkowska 39 w Warszawie.

Prowadzący: Magdalena Hajn-Berłowska

(tel. 507 944 061, 022 619 42 67)

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Organizator: Stowarzyszenie dla Rodzin

To warto wiedzieć
„Babcine” sposoby na jesienne chłody

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

4. Kwiat lipy – napar z kwiatu lipy dzia-
ła p/gorączko, rozgrzewa, pozwala odprę-
żyć się. Podczas leczenia przeziębień warto

stosować ciepłe kąpiele z dodatkiem lipy, lawendy lub in-
nych ziół aromatycznych.

5. Sok z brzozy – zawiera cenne witami-
ny i mikroelementy, wzmacnia, poprawia
pracę nerek, oczyszcza krew, pomaga przy

zaburzeniach pracy wątroby, chorobach płuc i tarczycy,
usuwa szkodliwe produkty przemiany materii. Polecany za-
równo dorosłym jak i dzieciom. Dostępny w sklepach ze
zdrową żywnością.

6. Czarny bez – ma właściwości p/gorączkowe, p/bólowe
i wykrztuśne. Kwiaty tej rośliny są bogatym źródłem wap-
nia, potasu, glinu, żelaza oraz rutyny. Owoce zawierają bo-
gactwo witamin A, B1, B2 i C.

••• Elżbieta Jasińska
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Serdeczne podziękowania dla firmy
za udzieloną pomoc w wydawaniu gazetki przedszkolnej.

Biorąc udział w przygotowaniu kolejnego numeru naszego pisemka
przyczyniliście się Państwo do rozwijania form współpracy z rodzicami

oraz promowania oferty edukacyjnej przedszkola.
Mamy nadzieję, że kontakt z nami przyniósł Państwu wiele satysfakcji

i w przyszłości wyrażą Państwo chęć wspierania naszego przedsięwzięcia.

Wychowankowie i pracownicy
Przedszkola Nr 249 w Warszawie

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszym wspólnym sukcesem
jakim jest otrzymanie przez przedszkole certyfikatu w programie Chro-
nimy dzieci. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się na konferencji
podsumowującej roczną pracę 4 października 2011 r. Satysfakcja jest
ogromna, gdyż jesteśmy jednym z 14 przedszkoli na terenie Warszawy
uhonorowanym tym certyfikatem. Certyfikat, który otrzymaliśmy, jest
potwierdzeniem wysokiego poziomu standardów ochrony dzieci przed
krzywdzeniem.

Chronimy dzieci to pilotażowy program profilaktyki przemocy wobec
dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje i Urząd Dzielnicy
Warszawa Praga Południe.

••• Elżbieta Jasińska

G a z e t kę p r z yg o t o wa ł z e s p ó ł r e d a kc y j n y p o d k i e r u n k i e m E lżbiet y Jasińsk iej .
Pr o j e k t g ra f i c z n y, s k ł a d i ł a m a n i e Leszek Puławsk i .

22 września 2011 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę dotyczącą opłat za przedszkola w Warszawie.
Uchwała wprowadziła:
3 bezpłatny czas pobytu obejmujący więcej niż 5 godzin dziennie – od godziny otwarcia przedszkola do godz. 13,
3 zmienione stawki godzinowe – stawka za każdą „płatną” godzinę została ujednolicona i wyniesie 2,60 zł,
3 ulgę prorodzinną poprzez wprowadzenie 25% ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin wielodzietnych, których

dzieci uczęszczają do samorządowych lub niepublicznych przedszkoli; rodzice będą mogli dokonać wyboru ulgi
– powyższa ulga, czy zwolnienie z opłat ze względu na kryterium dochodowe,

3 uproszczenie systemu rozliczeń – deklaracja nie ma wpływu na wysokość opłaty, a jedynie ma służyć zaplanowaniu
pracy przedszkola; miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i po-
bierana po zakończeniu miesiąca.

Informacje na podstawie oświadczenia Biura Edukacji m.st. Warszawa

Opłaty za przedszkola

Certyfikat w programie Chronimy dzieci




