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DRODZY  RODZ ICE  

SERDECZN IE  WITAMY  W   NASZYM  P I ERWSZYM  WYDAN IU

INTERNETOWYM .  ZNAJDZ IEC I E  TUTAJ  C IEKAWE  ARTYKUŁY ,

POLECANĄ  DO  CZYTAN IA  L I TERATURĘ ,  ZABAWY  Z  DZ IEĆM I
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JEDNOCZEŚN IE  CHCEMY  WAM  ŻYCZYĆ  W  TYM  TRUDNYM

DLA  NAS  WSZYSTK IM  CZAS I E  DUŻO  ZDROWIA     

I  WYTRWAŁOŚC I .  MAMY  NADZ IE JĘ ,  I Ż  ZA I S TN IAŁA

SYTUACJA  N IE  BĘDZ IE  S I Ę  PRZEDŁUŻAĆ  I  ZOBACZYMY  S I Ę

N I EDŁUGO  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

POZDRAWIAMY

 DYREKCJA  I  PRACOWNICY  

Od Redakcji



Wg L. Kaczmarka w rozwoju mowy wyodrębnia
się cztery okresy:
- okres melodii (0-1)      - okres wyrazu (1-2)
- okres zdania (2-3)       - okres swoistej mowy                      
                                                             dziecięcej ( 3-7)
                                                                                                   
 OKRES ZDANIA (2-3)
W tym czasie mowa ulega dalszemu
doskonaleniu. Dziecko powinno już wypowiadać
głoski wargowe (p, b, m, pi, bi, mi), wargowo-
zębowe (f, w fi, wi), środkowojęzykowe ( ś, ź, ć,
dź, ń, ki, gi), tylnojęzykowe(k, g, ch),
przedniojęzykowe-zębowe (t, d, n),
przedniojęzykowo-dziąsłowe (l).
                                                                                                             
 OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECIĘCEJ

Dziecko 3-letnie powinno już wymawiać
wszystkie samogłoski (ustne i nosowe),
spółgłoski wargowe (m, mi, b, bi, p, pi).

 
 
 

Kącik logopedyczny

 

Rozwój mowy ze szczególnym
uwzględnieniem okresu przedszkolnego
 wargowo-nosowe (f, fi, w, wi),

środkowojęzykowe (ś, ź, ć, dź, ń), tylnojęzykowe
twarde (k, g, ki, gi), szczelinowe (ch),
przedniojęzykowo-zębowe (t, d, ń),
przedniojęzykowo-dziąsłowe (l, li).
 
WYMOWA DZIECKA 4-LETNIEGO
Utrwalają się takie głoski jak s, z, c, ą. Pojawia się
głoska r choć jej opóźnienie nie powinno jeszcze
niepokoić.
                                                                                                   
 WYMOWA DZIECKA 5-LETNIEGO jest już w
zasadzie zrozumiała. Głoski sz, ż, cz, dż dziecko
potrafi sprawnie powtórzyć.
U 6-LATKÓW mowa powinna być już
opanowana pod względem dźwiękowym. 
Przedstawiony tutaj rozwój mowy postępuje
równolegle z rozwojej motoryki narządów
artykulacyjnych. Mówienie jest sprawnością i
trzeba się jej nauczyć
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POCZYTAJ MI MAMO, TATO

Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój
małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać
własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi.
Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę,
rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy.

Zachęcamy wszystkich rodziców  do włączenia się wraz z dziećmi w realizację
zagadnień  w oparciu o w.w. projekt

TO BARDZO PROSTE
OTO LITERATURA I ZAGADNIENIA O JAKICH WARTO POROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI W

MARCU I KWIETNIU
 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek"
 

MARZEC 2020„Strach ma wielkie oczy”
 

Proponowanie zabawy i tematy do
rozmów z dziećmi
1. „Strach ma TYLKO Wielkie oczy”- teatr
cieni.
2. „Nie warto się bać, strach trzeba
pokonywać” – podchody z rodzicami, w
domu.
3. „Był sobie Strach” – malowanie farbami
do utworu J.S.Bach „Toccata”.
4. „Strachy z komputera” – pogadanka z
rodzicami, zwrócenie uwagi na
niewłaściwe bajki (przemoc, agresja,
duchy, potwory, wulgaryzmy, złe
zachowania), oglądane przez dzieci,
zaakcentowanie problematyki uzależnień
od telewizora, tabletu, komputera,
telefonu.
5. „Strach jest potrzebny” –
zaprezentowanie różnych scenek z życia,
wymagających ostrożności, uwagi i
roztropności.

Przykładowa literatura:
„Strach ma wielkie oczy, czyli o tym, że
każdy się czasem boi”, N. Moost
„Strach ma wielkie oczy”, G. Wolszczak
 „Franklin boi się ciemności”, P. Bourgeois,
B. Clark

KWECIEŃ 2020 „Chciwość nie popłaca”
 Przykładowa literatura:

„O rybaku i złotej rybce”, J. i W. Grimm
„Fałszywe łzy”, J. Afanasjew
"Chciwość osła”, A. Fredro

Proponowane zabawy 
i tematy do rozmów z dziećmi
1. „Nasze prośby do złotej rybki” –
dziecięce marzenia do spełnienia –
malowanie rysunków, o czym marzą
dzieci.
2. „Chciwość i oszczędność – to dwie
różne bajki” – pogadanka tematyczna z
wykorzystaniem ilustracji „Jak można
oszczędzać”, kształtowanie szacunku
do pieniędzy i pracy zarobkowej,
wyjaśnienie i utrwalenie powiedzenia
„grosz do grosza”.
3. „Pieniądze szczęścia nie dają”-
obejrzenie filmiku o powstawaniu
pieniędzy – zaprojektowanie własnych
banknotów.
4.W królestwie złotej rybki” – burza
mózgów, co dzieci zmieniłyby na lepsze
w otaczającym ich świecie, gdyby były
złotą rybką.





Gdzie jest granica dziecięcego „nie”?

Już dwulatek może nas wyprowadzić z

równowagi nieustannym powtarzaniem

słowa NIE. Jego sprzeciw powinien być
jednak dość szeroko tolerowany, ponieważ
stanowi normalny i zdrowy rozwój jego

osobowości. Dziecko poprzez swoje NIE

,może doświadczać poczucia kontroli nad

tym, co się z nim dzieje. Jest to ważne w

rozwoju jego poczucia własnej wartości.

Starsze dzieci często zaś prowokują
rodziców swoim zachowaniem i sprzeciwem.

Pięciolatek może posunąć się do

aroganckiego  zachowania: podważania

słów rodzica, krytykowania tego, co dorosły

mówi, robi, a nawet jak wygląda. Sytuacje

tego typu są dla rodziców trudne. Nawet

wówczas, gdy pamiętamy, że wyrażanie

własnego zdania lub sprzeciwu przez

przedszkolaka jest ważnym krokiem w

rozwoju jego samodzielności oraz

umiejętności niezależnego myślenia.

 
Twoje dziecko mówi: nie! Rodzicu, podejmij
wyzwanie!
 
Wiemy że łatwiej to napisać niż zrobić lecz

jedyny sposób na dziecięce NIE to

cierpliwość, spokój, pozytywne podejście

jak również stanowczość ale przede

wszystkim konsekwencja.

Ważne 
Rodzicu nie dać się wciągnąć w walkę o

dominację i zachowaj  dystans. 

Stosuj jak najwięcej słów zachęty. Unikaj

nadmiernego kontrolowania i stawania w

opozycji do dziecka – musi ono wiedzieć i

czuć że jest kochane. Poprzez buntownicze

zachowanie dziecko może upominać się o

uwagę Rodzica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daj dziecku – jeśli jest to możliwe, prawo

wyboru. W ten sposób zachęcisz je do

myślenia i podejmowania decyzji oraz

skutecznie zminimalizujesz okazję do

zbuntowania się przeciw twojej prośbie, np.

podczas porannego ubierania się zapytaj:

Którą bluzę chcesz dziś założyć?

Negatywnie nastawienie dziecka staraj się
odwrócić poczuciem humoru, śmiesznym

zachowaniem lub żartem, np. gdy maluch

odmawia umycia zębów, udajesz się z nim

tanecznym krokiem do łazienki, mówiąc:

Szczoteczka nie może doczekać się spotkania z

twoimi ślicznymi  ząbkami.

 

 

W oparciu o artykuł  Agnieszki Pasternak "Krótka rozprawa na temat dyscypliny"

Jak radzić sobie z buntem, odnową i chęcią stawiania na swoim  naszej pociechy? 
Jak reagować na ciągle słyszalne "nie!"?



               Wskazówki profilaktyczne
 
1. Uważaj na komunikaty: stosuj
sformułowania pozytywne, unikaj zwrotu nie
rób tego, w zamian podaj instrukcję w formie
pozytywnej, np. zamiast mówić: Nie krzycz
tak głośno i nie biegaj po pokoju, powiedz
raczej: Zwolnij/ zatrzymaj się i mów ciszej.
2. Prośby skierowane do dziecka powinny
być zdaniami twierdzącymi, nie
pytającymi, np. Czy pójdziesz do kąpieli? Już
najwyższy czas... zamień na: Kasiu, czas na
kąpiel. Weź piżamkę i chodź  ze mną do
łazienki.
3. Przedstaw dziecku atrakcyjny plan
działania – do swojej prośby dołącz coś, co
dziecko ma ochotę zrobić, co lubi, np. Olu,
zanim pooglądasz bajki, powkładaj zabawki
na półkę.
4. Zapowiadaj dziecku, co będziecie
wkrótce robić. Ostrzegaj, przynajmniej
jednokrotnie, kilkanaście minut wcześniej,
że ma kończyć zabawę, bo zbliża się czas
obiadu, wyjścia z domu czy kąpieli.  Dziecko
wolniej niż osoba dorosła adaptuje się do
zmian. Potrzebuje trochę więcej czasu, aby
przestawić się z jednej aktywności na drugą.

 Często nie jest w stanie zaplanować i
przewidzieć, co powinno wkrótce zrobić. Ma
spore trudności z pojmowaniem stosunków
czasowych. Wciąż się tego uczy i potrzebuje
twojej pomocy.
5.  Przygotuj się na to, że zachęcenie
dziecka do współpracy będzie wymagało
więcej czasu. Maluch, wyczuwając twoje
zdenerwowanie i pośpiech, skłonny jest
stawiać większy opór. Być może trzeba z
odpowiednim wyprzedzeniem rozpocząć
zajęcie lub nastawić budzik 10 minut
wcześniej?
6. Pomóż dziecku budować pozytywny
obraz siebie. Wzmacniaj jego pozytywne
zachowania, dając mu znać, że widzisz i
doceniasz jego starania. W dużej mierze
obraz samego siebie kształtujemy w oparciu
o to co mówią o nas inni, a już zwłaszcza
osoby dla nas ważne i stanowiące autorytet.
 
RODZICU nie wolno Ci poprzestawać na
krytyce za nieposłuszeństwo. Pamiętajmy o
chwaleniu za właściwe zachowanie i
starania. To ważne w budowaniu przez
dziecko pozytywnego obrazu samego siebie.

TECHNIKI DYSCYPLINY DOSTOSOWANE DO STOPNIA ROZWOJU DZIECKA

Nie stawiać dziecka w sytuacji wyboru, chyba że ma on niewielkie znaczenie; dostosować
otoczenie, np. usuwając z pola zasięgu dziecka te przedmioty, do których nie powinno mieć
dostępu, a których mogłoby zapragnąć; używać zwrotów, które dla dziecka dużo znaczą,  poleceń,
które podkreślają jego dumę: chodź, zrobimy..., potrzebujesz teraz..., już czas abyś..., zapomniałeś...; 
 unikać pytań, na które można odpowiedzieć nie, np. Czy możesz schować piżamkę? zamienić na Gdzie
się chowa piżamkę?; wykorzystywać żarty i humor.

Pokazywać, jako przykład zachowanie innego dziecka; formułować polecenia o charakterze
pozytywnych instrukcji zamiast zakazów; dziecko reaguje na obietnice niespodzianki, czasami
również na proste argumenty; dziecko poddaje się sugestii, metodom pośrednim zawierającym
fantazyjne określenia, zagadki, elementy zabaw.

Dziecko wykona polecenie, kiedy przedstawia się pożądane zachowanie w formie gry, zabawy, wyścigów,
tajemnicy, np. Która wróżka szybciej i piękniej poukłada zabawki?; wykorzystywać zainteresowanie dziecka
liczbami, np. Czy potrafisz się ubrać, zanim policzę do 10?; wydawanie poleceń szeptem; wskazywanie na
podobne zachowanie przyjaciół dziecka.
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Zachować spokój; pozwolić dziecku zamanifestować bunt, zanim się podporządkuje, stosując strategiczne
zwroty, np. Wygląda na to, że będziesz musiał kilka razy spróbować, zanim uda Ci się założyć te buty; metoda
wyzwania: Zobaczymy, czy potrafisz...; wykorzystać rozmowy przed snem na wspólne odkrywanie tego, co
zrobić, by kolejny dzień był lepszy.5-
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Na podstawie A. Pasternak "Granica dziecięcego "Nie" Bliżej Przedszkola  nr 5.128  maj 2012



SKŁADNIKI:
500 g mąki

35-50 g drożdży
1/2 łyżeczka soli

6 łyżek oleju
łyżeczka cukru

300 ml letniej wody
 

WYKONANIE:
Wymieszać wszystko i formować bułeczki.

Piec w temp. 200 stopni przez 20 minut
 

UWAGA - nie trzeba czeka aż wyrosną
drożdże ani potem ciasto

 
 

Bez nudy w domu - kącik kulinarny
Szybkie drożdżowe bułeczki

MUFFINKI







Dyktando graficzne




