
Jak co roku wiosenną porą przy 
blasku promieni słonecznych 
wpadających do sali 
gimnastycznej i dających mam 
dużo siły  i energii odbył się w 
naszym przedszkolu Turniej 
Motoryczny. Turniej rozpoczął 
się po śniadaniu, ale już od rana 

trwały gorące przygotowania.  
Wszystkie dzieci oczywiście przebierały się w stroje 

sportowe i każdy z nich otrzymał imienny identyfikator 
przyklejany na koszulkę. Gdy wszystkie dzieci były już 
gotowe przeszły na salę gimnastyczną gdzie odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie zawodów sportowych. Każda 
z grup wraz z przygotowanym proporczykiem przy 
muzyce marsza zaprezentowała się przed wszystkimi 
uczestnikami. Kolejnym etapem była oczywiście 
wspólna rozgrzewka przygotowującą wszystkich do 
wykonywania poszczególnych zadań ruchowych. Po 

tych wszystkich wstępnych czynnościach przystąpiliśmy 
kolejno do wszystkich konkurencji sportowych. 

Każda grupa zmagała się z innym zadaniem 
ruchowym, jako pierwsza rozpoczęła turniej grupa 
niebieska, tuż za nią żółta, różowa i zielona. W takiej 
kolejności każda grupa pokonywała cztery konkurencje. 
Poziom trudności był oczywiście różny i dostosowany 
do umiejętności każdego dziecka. Były sztafety 
drużynowe, przechodzenie przez tunel, poruszanie się na 
deskorolkach, skoki na trampolinie, strzały do bramki. 
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Przedszkole 
Nasze  Numer 20 

Czerwiec 2010 

Witam wszystkich Czytelników. 
Właśnie postawiłam przysłowiową kropkę 

nad „i” - drukuję kolejny numer gazetki. 
Miło mi powiadomić, iż jest to 20 
jubileuszowy numer. Jestem zadowolona, że 
nasza gazetka cieszy się tak dużym 
zainteresowaniem ze strony Państwa. 

Docierające pozytywne sygna ły  
potwierdzają, że nadal jesteśmy czytani 
i oglądani z radością. Dziękujemy! 

W tym numerze wspomnieniowo 
i wakacyjnie. 

Cztery artykuły wspomnieniowe przy-
gotowały Panie: Monika Berbecka, Elżbieta 
Jasińska, Iwona Sabała i Małgorzata 
Świerkula. Propozycje jak miło i zdrowo 
spędzić czas letnich dni – to artykuł Pani 

Edyty Łapińskiej. Do wspólnej zabawy 
z dzieckiem zachęcają Panie: Iwona 
Szynkielewska i Małgorzata Świerkula. 
Logopeda Pani Monika Chruścielewska 
poleca przydatną do ćwiczeń logope-
dycznych książkę. W urodzinowym numerze 
nie mogło zabraknąć przepisów na 
słodkości, które proponuje Pani Edyta 
Łapińska.   

Zespól Redakcyjny jeszcze raz dziękuje 
i życzy wszystkim wspaniałych słonecznych 
WAKACJI. 

Zespół redakcyjny w składzie: 
Elżbieta Jasińska,  

Anna Łacheta-Dembińska, Edyta Łapińska,  

Skład i druk - Anna Łacheta-Dembińska 

Z życia przedszkola - Turniej motoryczny 2010 

Drodzy Rodzice!  

 

W tym numerze: 

Z życia przedszkola 

Pobawmy się razem 

Poczytaj mi Mamo 

To warto wiedzieć 

Coś dobrego dla 
dużego i małego 
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Z życia przedszkola - Dzień Matki 

Nie zabrakło również konkurencji rzutów do celu i na 
odległość, toczenia piłki lekarskiej i rehabilitacyjnej. 
Najbardziej aktywną konkurencją było drużynowe 
przeciąganie liny, tutaj nawet nasze wszystkie Panie 
ochoczo poderwały się do zadania, a niektóre z nich 
w pełnym poświeceniu przewracały się by tylko wygrać 
w tej konkurencji. Radości i uśmiechniętych min nie 
brakowało nikomu. Każda grupa bardzo dzielnie 

i przede wszystkim głośno dopingowała swoich kolegów 
i koleżanki. 

Po bardzo aktywnych zadaniach ruchowych ostatnią 
konkurencją było łowienie rybek z koła hula - hop. 
Dzieci z dużą precyzją i skupieniem próbowały złowić 
rybki na specjalnie przygotowane wędki. To był czas na 
trochę odpoczynku i zrelaksowanie się po włożonym 
wysiłku fizycznym. 

Ostatnią konkurencją zamykającą turniej, była 
konkurencja przygotowana dla Pań wychowawczyń. 
Każda musiała pokonać ustawiony tor przeszkód 
slalomem na czas przenosząc surowe jako na łyżce 
trzymanej w dłoni a później w buzi. Takie zadanie 
i zmaganie się wszystkich Pań wywołało dużo uśmiechu 

i radości na twarzach wszystkich dzieci. W tej 
konkurencji doping był bardzo głośny. 

Na koniec odbyła się oczywiście uroczysta dekoracja 
wszystkich „małych” sportowców. Podczas 
podziękowania dzieciom za aktywny udział, 
zaangażowanie i zapał w rytmie muzyki fanfarów 
zostały wręczone pamiątkowe medale i dyplomy.  

Wszystkie dzieci otrzymały również Puchar Turnieju 
Motorycznego 2010, zaś każda grupa otrzymała nagrody 
rzeczowe w postaci piłek do siatkówki i drobnego 
sprzętu do przedszkolnego ogródka. 

Co prawda nie bez przeszkód, ale uda-
ło nam się wreszcie zaprosić nasze 
Kochane Mamy 2 czerwca by 
wspólnie złożyć mi życzenia z oka-

zji ich święta. Najpierw w salach 
wręczyliśmy Im własnoręcznie wy-
konane upominki i obsypaliśmy gra-

dem pocałunków i uścisków. Następnie wszyscy razem udali-
śmy się na salę gimnastyczną gdzie uroczyście powitała nas 

Dziś świętują 
nasze Mamy więc 

życzenia Im 
składamy. 



Pani Dyrektor i jesz-
cze raz złożyła naj-
serdeczniejsze życze-
nia. Tymczasem do 
występu byli już go-
towi nasi koledzy 
z grupy niebieskiej 
oraz Kacper i Domi-
nika z grupy żółtej. 
To oni właśnie, pod 
czujnym okiem Pani 
Ewy Rybarczyk 
przygotowali pro-

gram artystyczny. Na różne sposoby zinterpretowali trzy utwory muzyczne. 
A więc były i skaczące pajacyki i prawdziwa orkiestra z dyrygentem. Mikołaj 
wyrecytował wierszyk, po wysłuchaniu którego po policzku nie jednej mamy popłynęła łezka wzruszenia. Na zakoń-
czenia, wraz z gromkimi „Żyj nam Mamo, żyj sto lat” poleciały w górę balony w kształcie serc. 

Elżbieta Jasińska 

Z życia przedszkola - Dzień Dziecka 

W tym szczególnym dniu przedszkole odwiedził TEATR 
PLAC ZABAW, który zaprosił nas na niezwykłą wyprawę 
do cyrku „Neverland”. Klauni MALINKA i CYTRYNKA 
przywitali uczestników zabawy oraz złożyli dzieciom 
życzenia z okazji ich święta. Na dobry początek i roz-
grzewkę zaprosili przedszkolaków do wspólnych tańców. 
Wesołe rytmy wciągnęły wszystkich do pląsów w kole 
i pociągu, który prowadziła klaun Malinka. Klaun Cy-
trynka pokazywał skomplikowane taneczne ruchy: mły-
nek, podskoki, obroty, itp. Potem nadszedł czas na cieka-
we konkursy – ratowanie zwierząt znajdujących się na 
bezludnych wyspach; zwijanie sznurka na końcu, którego 
był plastikowy talerz; łowienie wędką kolorowych ryb; 
tor przeszkód, czyli slalom z meduzami. Dużym powo-

dzeniem cieszyły się też „zagadki z zaczarowanego kape-
lusza” dotyczące znanych bajek. Zawodnikom podczas 
każdej konkurencji towarzyszył głośny doping pozosta-
łych uczestników zabawy. Nagrodą były gromkie brawa 
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i smaczne cukierki. Pomiędzy konkursami klauni Malin-
ka i Cytrynka dbali o to, aby każdy ruszał się przy dźwię-
kach wesołej muzyki.  
Czekała nas jeszcze jedna niespodzianka, a mianowicie 
odwiedziny lubianego przez dzieci NODDY’EGO. Przywi-
tał się on  z przedszkolakami i zaprosił do wspólnego tań-
ca oraz pamiątkowego zdjęcia. To był naprawdę udany 
dzień, a uśmiech na twarzach dzieci świadczył o dobrej 
zabawie. 

              
Monika Berbecka 

Z życia przedszkola - Jak zakończyliśmy rok szkolny 2009/2010 
Uroczystość zakończenia roku to stały punkt naszego 

przedszkolnego kalendarza. Jest to okazja aby w radosnej 
atmosferze zbliżających się wakacji spotkali się rodzice 
i bliscy naszych wychowanków oraz wszystkie (lub pra-
wie wszystkie) pracujące w przedszkolu panie. Oczywi-
ście głównymi bohaterami są dzieci. Jak co roku  uroczy-
stość rozpoczyna przedstawienie teatralne, w którym bio-
rą udział wszystkie przedszkolaki. Tym razem zaprezen-
towaliśmy bajkę o wiele mówiącym tytule „Jak Jeżyk 
Kacperek wiosny szukał”.  

Nasi widzowie byli świadkami jak obudzony przez 
figlarne Słonko Jeżyk Kacperek zmęczony długim, zimo-
wym snem wyruszył na poszukiwanie wiosny. Podczas 
wędrówki zachwycił się szumem wysokiego lasu, a ta-
niec leśnych skrzatów zachęcił go do radosnych pląsów. 
Później spotkał Dzięcioła w pięknym ubranku z koloro-
wych piór,  wesoło pogwizdujący Wietrzyk, śpiewające 
Żabki. Wytrwały Jeżyk odnalazł też maleńkie przebiśnie-
gi, które powitały go grając dzwoneczkami, ale nikt nie 
potrafił odpowiedzieć mu na pytanie, czy nadeszła już 
Wiosna. Wreszcie gdy strudzony wędrowiec zmoczony 
przez  Deszcz smacznie zasnął, zobaczyliśmy jego nie-
zwykły sen, w którym  puszysty, biały Miś uratował trzy 

Bałwanki przed zbliżającą się Wiosną. Na szczęście Sło-
neczko raz jeszcze obudziło Kacperka i dzięki temu wraz 
z nowymi przyjaciółmi mógł powitać  swoją ulubioną  
porę roku i zatańczyć na Jej powitanie radosny taniec. 
Mimo że próby i przygotowania przerywała nam kilka-
krotnie niesforna, grożąca powodzią Wisła, mali aktorzy 
stanęli na wysokości zadania i swoje role zagrali znako-
micie a publiczność nagrodziła ich gromkimi oklaskami. 
W oczach niejednej Mamy i Babci pojawiły się łzy. Nie 
była to jednak jedyna tego popołudnia okazja do  wzru-
szeń.  
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Po krótkiej przerwie nadszedł czas na drugą część uroczy-
stości – pożegnanie dzieci  kończących już przedszkolną edu-
kację. W tym roku było ich aż piętnaścioro! Odświętnie ubrani 
absolwenci zasiedli na przygotowanej ławeczce i kolejno od-
bierali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy i upominki - 
plecaki, ale przede wszystkim gratulacje i życzenia wielu  suk-
cesów w szkole. I tak bardzo oficjalnie pożegnaliśmy JULIĘ 
KOŁAKOWSKĄ i FRANCISZKA HENNELA z grupy „zielonej”, 
KACPRA BETTCHERA, WIKTORA BIAŁKA, MICHAŁA 
DUTKĘ, PAWŁA GAWRYSIUKA i DAWIDA ZAWADĘ z grupy 
„żółtej” oraz całą grupę „niebieską”: DAGMARĘ AKUS, MAJĘ KRUSCHEWSKĄ, OSKARA CREDO, PIOTRA MALI-

NOWSKIEGO, MIKOŁAJA MITKĘ, MICHAŁA RESZCZYŃSKIEGO, DENISA ROMANIUKA i SEWERYNA TKACZA. 
Mamy nadzieję, że będziecie o nas pamiętać i odwiedzać nas czasem. Chociaż przez kilka dni, które pozostały 

do końca czerwca będziemy się jeszcze spotykać na wspólnej zabawie, wiemy że czeka nas  najpiękniejszy okres 
w całym roku – WAKACJE !!! 

Wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzymy, aby były słoneczne, radosne i bezpieczne. 
Iwona Sabała 

W tym numerze przedstawiamy zabawy z wykorzystaniem otoczenia przyrodniczego, tego co dokoła nas, bez nad-
miernych przygotowań i dodatkowych rekwizytów - w sam raz na urlop i wakacyjne spędzanie wolnego czasu na 
łonie natury. 

Niech żyje piasek! 
Najlepszym miejscem do zabaw z użyciem piasku jest 
oczywiście nadmorska plaża, gdzie budulca mamy pod 
dostatkiem, ale dobrym rozwiązaniem może być również 
zwykła piaskownica. 
Pierwsza propozycja: chodzenie gołymi stopami po pia-
sku, która choć  najprostsza, dostarcza wielu bodźców 
dotykowych i zalecana jest przy korekcji płaskostopia. 
Dalsze przykłady: kopanie dołków w piasku, robienie 
babek, wspólne tworzenie zamków i innych budowli, 
przesypywanie suchego piasku w wiatraczku są po-
wszechnie znane, lecz mimo to zachęcamy do ich powta-
rzania, gdyż: 
 rozwijają u dziecka poczucie sprawstwa: „Ale ładna 

babka! Udało mi się!”, 
 stymulują zmysły: „Dotykam, widzę, słyszę dźwięk 

skrzypiącego piasku”, 
 uczą rozumienia zasady przyczynowości i skutku: 

„Z bezkształtnego piasku wsypanego do foremki moż-
na zrobić naprawdę ciekawy kształt”, 
 zasady odwracalności zdarzeń: „Zepsuta babka! Nic 

strasznego można ją przecież zrobić na nowo”, 
 ale przede wszystkim są gwarantem zagospodarowa-

nia czasu naszych najmłodszych! 

Skarby z nadmorskiej plaży! 
Przy okazji spaceru po plaży dzieci (i dorośli chyba też) 
lubią zbierać wszelakie znaleziska: muszelki, kamyki, 
pióra. Do woreczka lub pojemnika wsypują suchy piasek. 
Dlaczego ich później nie wykorzystać? Np. w deszczowe 
popołudnie, kiedy nuda daje się wszystkim we znaki, 
a już najbardziej maluchom? Nic prostszego – wystarczy 
kartka papieru, zgromadzone skarby i dobry klej (dobrze 
sprawdza się wikol lub klej CR). Kartkę smarujemy kle-
jem i tworzymy dowolną kompozycję umieszczając na 
klejowym podkładzie piórka, muszle, kamyki. Na koniec 
wolne przestrzenie wysypujemy suchym piaskiem. I pa-
miątka z wakacji gotowa! 

Pobawmy się razem - Zabawy na wakacyjne dni 
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Na leśnej ścieżce 
Podczas spaceru po lesie wsłu-
chujmy się w ciszę i obserwuj-
my otaczającą nas przyrodę. 
Słuchajmy śpiewu ptaków, 
dotykajmy kory różnych ga-
tunków drzew. By stwierdzić, 
jak bardzo potrafią się one róż-
nić, można przeprowadzić proste doświadczenie: Należy 
przyłożyć kartkę papieru do pnia wybranego drzewa 
i kredką świecową rysować po papierze - otrzymamy 
w ten sposób relief, odbicie kory drzewa, a wtedy już  
gołym okiem widać różnicę np. pomiędzy sosną, dębem 
i brzozą. Las latem kryje w sobie wiele innych skarbów: 
poziomki, jagody, maliny, jeżyny – dzięki spacerom po 
leśnych ścieżkach można poznać ich smak! Spostrzegaw-
czych zachęcamy także do zbierania grzybów, ale tylko tych, które dobrze znają! Czyż 

wycieczka po lesie nie rozwija spostrzegawczości?! 

Edyta Łapińska  

Co w trawie piszczy? 
Tym razem propozycja 
z łąk i pól, ale można ją 
zastosować równie dobrze 
podczas spaceru po najbliż-
szej okolicy. Zachęcamy 
dzieci do uważnego przy-
glądania się otoczeniu i wy-
szukiwania owadów w tra-
wie, na kwiatach i krzewach. Prowadzimy obserwację ich 
zachowania, sposobu poruszania się, itd. Uczymy na-
szych najmłodszych, że wszystko co żyje jest w przyro-
dzie potrzebne, że nie należy rozdeptywać np. napotkanej 
na swej drodze mrówki, bo spełnia ona w środowisku 
ważną rolę. Budzimy zaciekawienie naszych dzieci ota-
czającym je światem, także  „mikrokosmosem”: ślima-
kiem, biedronką, stonogą, pasikonikiem, motylem, itp. 
To może być pierwsza lekcja przyrody! 

Nad górskim strumykiem 
Któż nie lubi moczyć 
stóp w chłodnej wodzie, 
gdy na dworze upał? 
Upewnijmy się tylko, 
czy strumień jest czysty 
i bezpieczny, nie ma 
w nim np. kawałków 
rozbitej butelki. A wte-
dy do dzieła: zdejmijmy 
buty, skarpetki i nuże 
brodzić w wodzie. Zimny potok może być dla stóp, utru-
dzonych marszem po górskiej ścieżce, prawdziwym uko-
jeniem. Dzieci lubią często wyławiać ze strumyka kamy-
ki i kamienie - to prawdziwe znaleziska! Wyłowione ka-
mienie możemy potem segregować np. wg wielkości: 
duże – małe i co najważniejsze ponownie wrzucać je do 
wody, a to przecież największa frajda! 
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Poczytaj mi Mamo - „Poznaj mój głos”  

Pobawmy się razem - Zawsze i wszędzie 

Propozycja, którą można za-
stosować zawsze i wszędzie. 
Wystarczy przytulić swój 
skarb, pogłaskać go i powie-
dzieć tę najważniejszą w życiu 
rzecz: 

„ M ó j  k o c h a n y  k r ó l i c z k u  
P o g ł a s z c z ę  C i ę  p o  p o l i c z k u .  

A  t u t a j  w i d z ę  T w ó j  b r z u s z e k -  
B r z u s z e k  t a k ż e  p o g ł a s k a ć  m u s z ę !  

I  j e s z c z e  C i  p o w i e m  w  s e k r e c i e :  
Ż e  C i ę  k o c h a m  n a j b a r d z i e j  n a  św i e c i e ” .  

Wspaniałego wypoczynku i długiego urlopu życzy wszystkim Edyta Łapińska 

Tekst opowiadania w tłumaczeniu L. Fabisińskiej pochodzi z jednej z książeczek dźwiękowych z cyklu: 
„Poznaj mój głos”, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Wilga (do kupienia w sieci sklepów Smyk). 
W miejscu, gdzie mowa jest o rżeniu konia, dziecko naciska przycisk i wówczas rozlega się naturalny od-
głos wydawany przez zwierzę. 
Podczas czytania tekstu dzieciom zachęćmy je do naśladowania odgłosów wydawanych przez bohaterów 
opowiadania: konia, kotkę, psa i świnkę. To doskonałe ćwiczenia ortofoniczne. 

Edyta Łapińska 

„Konik Feliks i powitanie lata” 
Kotka Kropka przyniosła do stajni niesamowita wiadomość: za 
dwie godziny zacznie się lato! Z tej okazji na podwórku odbędzie 
się piknik. 
- I każdy założy coś nowego, na szczęście – radośnie miauczy Krop-
ka. 
-Jak to założy coś nowego?- koń Feliks zupełnie nie wie, o co cho-
dzi. 
- Żeby lato było piękne- tłumaczy kotka. 
A Feliks rży na zgodę. Wciąż jednak nie ma pojęcia, co miałby na 
siebie włożyć. Nie nosi przecież garniturów, ani nawet kapelusza. 
Ma wybrać coś nowego, nowiutkiego. Tylko co? Hmmm… 
Feliks rusza kłusem do budy swego przyjaciela Ciapka. On na 
pewno mu pomoże i podsunie jakąś myśl. Ciapek jest przecież bar-
dzo mądry, pilnuje całego stada owiec. 
- Co zakładasz na przyjęcie z okazji początku lata?- pyta Feliks. 
- Moją nową czerwoną obrożę- pokazuje mu Ciapek.- Prawda, ze 
świetnie nadaje się na przyjęcie? 
- Prawda- Feliks rży wesoło. Wciąż jednak nie wie, co założyć na przyjęcie. Nie ma przecież obroży. Konie 
nie noszą niczego podobnego! 
Feliks galopuje dalej, prosto do świnki beli. Ona przecież nie nosi obroży. 
- Idziesz na przyjęcie?- pyta konik. Bela pochrumkuje. Oczywiście, ze idzie! I ma na te okazje bardzo od-
świętny strój. 
- Pamiętasz, jak wygrałam konkurs na najpiękniejszą świnkę?- pyta Bela. 
- Dostałam wtedy szarfę i nigdy jeszcze jej nie nosiłam. 
- Jaka ładna!- Feliks aż rży z zachwytu. Sam niestety nie wygrał żadnego konkursu. Umie tylko szybko 
galopować. 
Wiec konik galopuje przed siebie najszybciej jak umie. Może w lesie wpadnie na jakiś pomysł? Jednak po 
drodze gubi podkowę. Nie ma wyjścia, musi iść do kowala. Kulejąc wraca do stajni i głośno rży. Kowal już 
biegnie, żeby się nim zająć. 
- leży jak ulał- cieszy się kowal, uderzając po raz ostatni młotkiem. 
-Masz naprawdę piękną nową podkowę. A Feliks nagle przestaje się martwić przyjęciem. Jest na nie goto-
wy! Wreszcie ma coś nowego! 
Pierwszy dzień lata jest gorący i słoneczny. Idealny na piknik! Kotka Kropka pokazuje z duma nowa ko-
kardę. Ciapek obnosi po podwórku czerwoną obrożę, a Bela przechadza się w szarfie. 
-A ty Feliksie? Nie masz nic nowego?- dziwią się przyjaciele. – Przecież się umawialiśmy! 
Koń nie odpowiada, tylko unosi w górę kopyto z nowiutką podkową. Potem rży radośnie. Witaj lato! 
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Poczytaj mi Mamo  
„Miś poszedł do lasu na jagody”  

Chciałabym zaproponować Państwu krótkie 
opowiadanie o powtarzającym się motywie. Dziec-
ku łatwo taki motyw zapamiętać, dzięki czemu 
może być aktywne, włączyć się do opowiadania. 
Dłużej wówczas skupia się na słuchanym tekście.  

Chcąc bardziej zainteresować dziecko, utwór 
można zilustrować, prezentując sylwety pojawia-
jących się zwierząt. Do dziecka może należeć wy-
bór jakie zwierzęta pojawią się w opowiadaniu 
i w jakiej kolejności.  

Zachęcam do wykorzystania poniższego utwo-
ru, a także do tworzenia z dzieckiem własnych 
opowiadań z powtarzającym się motywem. 

Życzę dobrej zabawy 
Iwona Szynkielewska 

Miś poszedł do lasu na jagody. 
Idzie, idzie i spotkał wiewiórkę, 
a ona spytała: Dokąd idziesz misiu? 
Na jagody do lasu  
- odpowiedziała miś. 
I poszli razem. 
Idą, idą i spotkali zajączka, 
który zapytał: Dokąd idziecie? 
Na jagody do lasu - odpowiedziały zwierzątka. 
I poszli razem. 
Idą, idą i spotkali kotka, 
który zapytał: Dokąd idziecie? 
Na jagody do lasu -  
Odpowiedziały zwierzątka. 
I poszli razem. 

(...) 
Doszli do polanki. Nazbierali 
jagód i wrócili do domu. 
      
(Edyta Gruszczyk - Kolczyńska) 

Poczytaj mi Mamo  
„Odgłosy zwierząt…”  
Drodzy Rodzice, 
Proponuję wam bardzo ciekawą książeczkę Iwony Micha-
lak-Widery „Odgłosy zwierząt. Książka rozwijająca mowę 
malucha”. Przeznaczona jest ona do wspólnego czytania-
oglądania razem z waszymi dziećmi. Książka adresowana 
jest do dzieci najmłodszych, dopiero rozpoczynających 
swoją przygodę z mówieniem lub jeszcze nie mówiących.  
Pierwsze słowa, jakie pojawiają się u dzieci, to najczęściej 
wyrazy dźwiękonaśladowcze – naśladujące odgłosy z oto-
czenia, na przykład psa-hau hau, pszczoły – bzz, czy kury 
- koko. Początkowo  to właśnie wyrazy dźwiękonaśladow-
cze pozwalają dziecku na porozumiewanie się z otocze-
niem. 

Iwona Michalak-Widera „Odgłosy zwierząt. Książka rozwijają-
ca mowę malucha”, wydawnictwo Unikat, 2008 

Książka ta jest ładnie zilustrowana, na każdej stronie znaj-
duje się osobne zwierzę i odgłos przez nie wydawany. Ry-
sunki są proste i przejrzyste, tak aby łatwiej dziecku było 
wyodrębnić kluczową postać i powiązać obraz  z nazwą 
i odgłosem. 
Podczas czytania rymowanek, warto wskazywać palcem 
kolejne wyrazy. Aby dać naszym dzieciom szanse zapa-
miętania obrazu graficznego czytanych słów. Wielokrotne 
czytanie rymowanego tekstu może zachęcić nasze dzieci, 
by wypowiedzieć ostatnie słowa każdej ze stron. 
Polecam również druga część tej samej autorki „Odgłosy 
z otoczenia. Książka rozwijająca mowę malucha” 

Monika Chruścielewska 



To warto wiedzieć - Zabawy w wodzie  
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Środowisko wodne, dzięki swoim właściwościom fizycznym stwarza 
doskonałe warunki do prowadzenia w nim różnego rodzaju ćwiczeń, gier 
i zabaw. Woda dostarcza delikatnych bodźców dla naszych zmysłów, 
szczególnie dotyczy to wrażeń dotykowych. Szum i plusk wody są dźwię-
kami wpływającymi kojąco i relaksująco na system nerwowy.  

Woda, opływając ciało dostarcza wielu delikatnych wrażeń dotyko-
wych. Nie można się nią uderzyć, więc daje poczucie bezpieczeństwa, o ile 
oczywiście nie występuje lęk przed wodą. Zabawy w wodzie jedna z naj-
większych przyjemności wieku dziecięcego, dostarczają również miłych 
wrażeń wzrokowych i słuchowych jak plusk i szum wody, załamanie świa-
tła, fale i inne.  

W wodzie dziecko staje się bardziej aktywne i sprawniejsze. Daje to, 
więc szansę dziecku na akceptację ze strony rodziców czy innych współto-
warzyszy zabaw i docenienie go. Ułatwia nawiązanie kontaktu oraz sprzyja 
bliskości psychicznej osób uczestniczących w zabawie. Dziecku daje przyjemność i sprawia, że łatwiej wyraża ono 
swoje emocje. 

Przykłady zabaw z wodą: 
 chlapanie, 
 picie bulgocącej wody z butelek, 
 zbieranie gąbką wody np. z jakiegoś większego naczynia lub z pod-

łogi. 
Po początkowym przystosowaniu psychicznym do wody dzieci poznają 
zasady kontroli równowagi, a następnie często dochodzą do poziomu 
umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z rodzicem. Wtedy, 
często pierwszy raz w życiu, doświadczają niezależności i samodzielno-
ści ruchu. Obecność rodzica początkowo jest gwarancją bezpieczeństwa 
a w miarę ćwiczenia nowych umiejętności staje się okazją do okazywa-

nia satysfakcji i dumy. A to zawsze podnosi samoocenę obu stron. Dziecka, bo czuje się docenione przez rodzica - 
rodzica, bo widzi postęp w umiejętności swojego dziecka. Dlatego warto, aby opiekunowie dzieci - od samego po-
czątku brali aktywny udział w zajęciach w wodzie z dzieckiem. Początkowo jako nieodzowna pomoc aż do samo-
dzielnej współpracy i zabawy z dzieckiem. Efektem ma być swoboda w przebywaniu w wodzie opiekuna z dziec-
kiem. 

Woda to środowisko uwalniające również od wszelkich napięć mięśniowych jak i psychicznych dające mnóstwo 
frajdy, relaksuje i bawi. Pływanie rozwija mięśnie, ćwiczy i wzmacnia serce i płuca, a uprawiane systematycznie 
opóźnia procesy starzenia, pozwalając zachować ładną sylwetkę. Ciało przyjmuje w wodzie najbardziej prawidłową 
pozycję i dlatego wszelkie skrzywienia kręgosłupa, który w czasie pływania 
jest częściowo zwolniony od nacisku wywieranego na niego przez ciężar ciała; 
mogą być przez systematyczne ćwiczenia korygowane. Symetryczna praca 
ramion w żabce, a nawet naprzemianstronna, ale rytmicznie się powtarzająca 
w kraulu, wyrabia równomiernie mięśnie grzbietu i brzucha, a tym samym po-
prawia postawę.  

Ćwiczenia i zabawy w wodzie mają na celu zahartowanie organizmu, za-
pobieganie zachorowaniom, zwiększenie wydolności organizmu i opóźnienia 
oznak starzenia się. Opływająca ciało woda o niższej temperaturze pobudza 
pracę naczyń krwionośnych, poprawia przemianę materii, ułatwia przepływ 
krwi i wzmacnia system nerwowy. Szczególnie korzystne działanie ma woda 
na stan i rozwój układu oddechowego. Następuje znaczne wzmocnienie mięśni 
oddechowych i zwiększa się pojemność życiowa płuc. Radość z możliwości 
pływania, przyswojenia sobie nowej umiejętności może zwiększyć u dziecka 
poczucie pewności siebie, a w konsekwencji zapobiega nerwicom o charakte-
rze lękowym. 
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Środowisko wodne jest doskonałym miejscem do wykonania 
wielu ćwiczeń, a pozycja pozioma odciążając ciało od nadmier-
nych napięć mięśniowych powoduje, że ćwiczenia wykonywane 
w wodzie są bardziej efektywne. Pływanie, a szczególnie pływa-
nie z określoną szybkością poprawia ogólną siłę mięśni ćwiczą-
cego. Rekreacyjna funkcja pływania to możliwość odnowy orga-
nizmu poprzez różnego rodzaju zajęcia w środowisku wodnym. 
Racjonalny i korzystny dla zdrowia wypoczynek powinien mieć 
miejsce w środowisku odmiennym od miejsca pracy czy nauki. 
Powyższym wymaganiom doskonale odpowiada środowisko 
wodne. Pływanie służy zachowaniu zdrowia i jego pielęgnacji. 
Poprzez pływanie można osiągnąć relaks, odprężenie, rozluźnie-

nie mięśni całego organizmu tak potrzebne w dzisiejszym sfrustrowanym świecie.  
Reasumując pływanie jest umiejętnością ruchową niezbędną każdemu człowiekowi do pełnego, aktywnego życia 

a młodemu organizmowi pozwoli prawidłowo się rozwijać. Wielorakie korzyści wynikające z kontaktu ze środowi-
skiem wodnym utwierdzają, iż warto posiąść tę zdolność. 

Małgorzata Świerkula 

Coś dobrego dla dużego i małego - Letnie desery 
W tym numerze polecamy letnie desery: smaczne, lekkie i zdrowe, których bazą są owoce sezonowe: truskawki, ja-
gody, nektarynki, arbuz. Do ich przygotowania możemy włączyć naszych milusińskich. Smacznego! 

SZASZŁYKI MAŁEJ KSIĘŻNICZKI 
Składniki: 
 2 mandarynki, 
 2 owoce kiwi 
 kilkanaście truskawek, 
 nektarynka 
 kawałek arbuza, 
 kilka winogron 

Na sos: 
 po pół szklanki malin i jogurtu naturalnego 
 łyżka cukru, 
 łyżeczka cukru waniliowego 

Wykonanie: 
Mandarynki, kiwi i nektarynkę umyć, obrać ze skórki. 
Z arbuza odkroić skórkę. Truskawki umyć, odszypuł-
kować, osaczyć. Mandarynki podzielić na cząstki, kiwi, 
nektarynkę i arbuza pokroić w kostkę lub półplasterki. 
Nadziać owoce na krótkie patyczki. 
Podawać z sosem jogurtowo- malinowym. 

KREM NA UPAŁ 
Składniki: 
 szklanka gęstego jogurtu naturalnego 
 półtorej szklanki śmietanki kremówki 
 niepełna szklanka cukru 
 70 dag jagód 

Wykonanie: 
Jagody umyć, 2 łyżki zostawić do dekoracji, a 
pozostałe zmiksować z połową cukru. Wymie-
szać  z jogurtem, schłodzić. Śmietanę ubić na 
sztywno z resztą cukru, wymieszać z zimnym 
kremem jogurtowo- jagodowym, wstawić do 
zamrażarki na 2 godziny. Co kilkanaście mi-
nut zamieszać. Porcje kremu rozłożyć nałożyć 
do pucharków, udekorować jagodami. 

KOKTAJL TYGRYSKA 
Składniki: 
 pół litra jogurtu naturalnego 
 kilkanaście truskawek 
 szklanka czarnych jagód 
 3 łyżki cukru 
 brzoskwinia 
 pół owocu kiwi do dekoracji 

Wykonanie: 
Truskawki i jagody umyć, osaczyć, osobno miksować. Otrzyma-
ne przeciery osłodzić. Brzoskwinię pokroić w drobną kostkę. 
Kiwi umyć, obrać, pokroić na plasterki. Do szklanek wlewać  na 
przemian mus truskawkowy, jogurt, mus jagodowy. Udekoro-
wać cząstkami brzoskwiń i plasterkiem kiwi. 

Proponowała Edyta Łapińska 
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Nasz mały jubileusz - 20 numer „Naszego Przedszkola” 

„Nasze Przedszkole” wydajemy nieprzerwanie od 
grudnia 2004 r. Gazetka ukazuje się raz na kwar-
tał. Włącznie z obecnym wydaniem ukazało 
się 20 numerów. Oprócz tego zostały wy-
dane dwa numery specjalne. Pierwszy 
z nich poruszał zagadnienia „promocji 
zdrowego trybu życia” (edycja listopad 
2006 r.). Drugi numer specjalny uka-
zał się w grudniu 2007 r. i w całości 
związany był z nadchodzącymi świę-
tami Bożego Narodzenia. 
Bardzo nam miło, że gazetka cały czas 

cieszy się uznaniem czytelników. Dziękując 
wszystkim za uwagi i sugestie postaramy się 
wydać co najmniej 20 kolejnych numerów. 
Już wkrótce wszystkie archiwalne i bieżące 

numery „Naszego Przedszkola” będą dostępne 
pod adresem www.Przedszkole249.waw.pl 
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