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W tym niepewnym czasie z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy przede wszystkim zdrowia,
pogody ducha i sił na co dzień. Rodzina
daje nam wsparcie, bezpieczeństwo i
radość. Niech ten świąteczny czas będzie
wypełniony ciepłem i spokojem. Bądźmy
razem, rozmawiajmy, wzruszajmy się i
cieszmy. Pokażmy naszym bliskim, jak
ważni są w naszym życiu. Pamiętajmy i
pomagajmy zwłaszcza tym, którzy spędzają
te święta samotnie.

Od
Redakcji

Drodzy Rodzice
Witamy w kolejnym nr
naszej internetowej
gazetki. Znajdą tu państwo
porady dotyczące zdrowia,
ćwiczenia logopedyczne,
ciekawe kolorowanki i
pomysły na dekoracje
świąteczne i nie tylko.

UWAGA! W związku ze zbliżającymi się Świętami
chcielibyśmy zaangażować naszą społeczność przedszkolną
do podzielenia się świątecznymi przepisami. Przepisy
prosimy wysyłać nauczycielkom (mailowo, na grupach lub
przekazać na kartce). Opublikujemy je w grudniu na naszej
stronie internetowej.



JAK BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ DZIECKA WJAK BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ DZIECKA W
OKRESIE JESIENNO- ZIMOWYMOKRESIE JESIENNO- ZIMOWYM



3.Prebiotyki to składniki, które są
potrzebne dobrym bakteriom do
namnażania się. Znajdują się w mleku
kobiecym, jak również w owocach i
warzywach, m.in. w bananach,
szparagach, porach, cebuli, cykorii,
karczochach, czosnku.

3.Nienasycone kwasy tłuszczowe 
 (omega 3), czyli tzw. dobre tłuszcze.
Wspomagają wytwarzanie przeciw
-ciał i wzmacniają błony śluzowe (nosa,
gardła, oskrzeli). Są obecne w mleku
kobiecym, rybach morskich, np. w 
 śledziach, halibucie, łososiu, dorszu,
makrelach, w słodkowodnym pstrągu,
tranie, orzechach, oliwkach, oleju
słonecznikowym, rzepakowym oraz
soi. 

4.Warzywa i owoce to kopalnia
witamin i składników mineralnych.
Wyróżnić należy witaminę C – to ona
pobudza aktywność komórek
odpornościowych i przyspiesza
powrót do zdrowia. A  w  czołówce
warzywno-owocowej znajdują się:
kiszona kapusta, czerwona papryka,
sałata, natka pietruszki, czarna
porzeczka.

Oto lista naturalnych środków
nieodzownych w walce z infekcjami:

Źródło:B.Bukowiecka "Odporność dziecka kształtujemy codziennie. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
2.185/2017



Święto Niepodległości oczami naszych
przedszkolaków

h
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Grupa Motyle 6-latki - wypowiedzi dzieci

Co to jest Polska?
 Polska to nasz kraj.
Polska to jest taki kraj w którym mieszkam.
Polska to jest nasz dom.
Polska to są miasta i wioski.
Polska to flaga i godło.
Polska to jest taka ziemia gdzie stoi mój dom.
Polska to miejsce gdzie mieszkam.
Polska to jest takie jedno miejsce na całej ziemi.
Polska to miejsce gdzie  mieszkają Polacy i mają w niej schronienie.
Polska to miejsce gdzie mieszkam Ja i moja  Rodzina.
Polska jest tam gdzie jest mój dom i moje przedszkole.
Polska to ludzie którzy mówią po polsku.
 
Co to jest kraj?
 Kraj to ziemia gdzie są ludzie, rośliny, zwierzęta, góry i morze.
Kraj to państwo.
Kraj to miejsce gdzie jest dużo ludzi. 
Kraj to miejsce w którym mieszkają ludzie i zwierzęta.
W kraju mieszkają ludzie i są różne pomniki.
Kraj ma granice i dużo ludzi i roślin.



Co to Jest Niepodległość?
Nieodległość to takie święto.
To znaczy wolność.
Inne kraje nam zabrały Polskę i my potem już nie byliśmy
na mapie a potem już tak.

Co to jest hymn?
To piosenka, tylko że na niej nie można tańczyć.
Hymn to jest piosenka o Polsce
Jak się go śpiewa trzeba stać prosto.

Kto to jest Prezydent?
Prezydent ... to Łukaszenka... a nie to na Białorusi
To taki Pan on mieszka w stolicy.
Prezydent rządzi Polską.

Grupa Świerszcze  4-5 latki
- wypowiedzi dzieci



Terapia logopedyczna często jest długim procesem. Nie
wystarczą ćwiczenia w gabinecie. Praca w domu z rodzicem i
regularne ćwiczenia są bardzo istotną częścią terapii. Najlepiej
jest ją ukończyć przed rozpoczęciem nauki w szkole, dlatego tak
ważna jest intensywność ćwiczeń.

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI
-dziecko powinno wdychać powietrze przez nos, a wydychać
przez usta - taki tor oddechowy zapewni prawidłowy rozwój i
funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego,
-dzieci, które oddychają  przez usta, mają je cały czas otwarte
powinny zostać zapisane na konsultację laryngologiczną,
- warto również obserwować sposób oddychania podczas snu
-artykulacja powinna odbywać się na wydechu.

DMUCHAJKA LOGOPEDYCZNA
Zadaniem dziecka jest nabranie dużej ilości powietrza przez nos i
wypuszczenie mocnym strumieniem przez usta tak aby uniosła się
styropianowa piłeczka. Zabawy z Dmuchajką ćwiczą siłę wydechu
oraz utrwalają prawidłowy tor oddychania (mając słomkę w ustach
nie da oddychać się przez usta). Kiedy piłka się unosi nad nosem
ćwiczymy również mięśnie gałek ocznych, co w naszym przypadku
jest pożądane.

Zabawy logopedyczneZabawy logopedyczneZabawy logopedyczne

Zabawy oddechoweZabawy oddechowe



Dmuchajkę można
zakupić - na rynku
dostępne są plastikowe
oraz drewniane.  Można ją
także zrobić samemu.
Poniższa instrukcja
zaczerpnięta jest z 
 https://mojedziecikreatyw
nie.pl/2013/07/dmuchajka
- logopedyczna/

Potrzebujemy:
butelkę ściętą na końcu, pojemniczek po farbce plakatowej, słomkę,
taśmę klejącą i rożne rzeczy do dmuchania np. balonik, lekką kulkę,
papierek, kawałki bibuły, woreczek foliowy a najlepiej jeśli mamy
małą styropianową kulkę :-)

Wykonanie:
W pojemniczku po farbce plakatowej robimy rozgrzanym narzędziem
dziurkę w boku na włożenie słomki. Drugą dziurkę robimy u góry w
zakrętce (aby dmuchane powietrze mogło uciekać do góry).
Następnie wkładamy w bok pojemniczka słomkę i mocujemy
wszystko solidnie i szczelnie za pomocą taśmy do ściętej butelki po
napoju. Zabawkę można potem wspólnie ozdobi. Nasza dmuchajkę
wykorzystujemy do ćwiczeń logopedycznych, mających na celu
przygotowanie narządów mowy do lepszej artykulacji. Zabawka uczy
również kontrolować siłę i długość wydechu.

                
Bawimy się tak, że wkładamy jakiś przedmiot do butelki a następnie
dmuchając w słomkę obserwujemy co się dzieje i jak wysoko
przedmiot się uniesie. Sprawdzamy również jakiej siły wydmuchu
trzeba do tego użyć. Nam najbardziej spodobał się latający żółty
kwiatek oraz kawałki kolorowej bibuły :-)



BAŃKI MYDLANE
Dmuchanie baniek mydlanych w konfiguracji:
długo – krótko – długo
słabo – mocno – bardzo mocno
Tak, żeby dziecko mogło zobaczyć siłę wydechu

KOŁYSANIE MISIA
Dziecko kładzie się na plecach na płaskiej powierzchni. Na
brzuchu kładziemy małą maskotkę. Zadaniem dziecka jest
nabranie powietrza do brzuszka (przepony) i wypuszczenie tak
aby miś się kołysał.

NAŚLADOWANIE ODGŁOSÓW ZWIERZĄT
Z pomocą książki możemy naśladować zwierzęta, bawić się w
zgadywanki „jakie to zwierzę” i zadawać podchwytliwe pytania na
myślenie np. „Idzie baran, za nim koza, a na końcu kot jakie
odgłosy wydają”? Ta zabawa świetnie sprawdza się w podczas
stania w korku ;)

NAŚLADOWANIE ŚMIECHU
mężczyzna- głośne „hohohoho”
kobieta- o średnim natężeniu „hahahaha”
staruszka- cichutko  „hehehehe"”
dziewczynki- piskliwy „hihihihi”
chłopcy- hałaśliwy „hahahaha”

ZABAWY FONIACYJNEZABAWY FONIACYJNE



                      Wróżba z kleksów
Dziecko otrzymuje cienką kartkę papieru (wielkości kartki
pocztowej) i pędzelek. Rodzic podchodzi do dziecka z
miseczką z rozpuszczonej w wodzie farby (może być też
atrament). Dziecko macza pędzel w płynie i ustawiaj
pionowo nad kartką, tak by nadmiar płynu spłynął, tworząc
kleksa. Następnie składa kartkę tuż przy kleksie i rozkłada,
uzyskując symetryczny obraz. Wszyscy siadają  i wspólnie
zastanawiają się, co może przedstawiać powstały kleks.

Cel edukacyjny: rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie kreatywności i
twórczego myślenia.

                       Magiczne przepowiednie
Zabawa raczej dla starszych dzieci. Rodzic przygotowuje
magiczne przepowiednie – na białych karteczkach rysuje
sokiem z cytryny różne symbole (np. książka, warzywo,
rower). Wszystkie kartki znajdują się w czarodziejskim
kapeluszu. Dziecko losuje pojedyncze przepowiednie i z
pomocą rodzica (lub innej dorosłej osoby) odczytują symbol
nad płomieniem świecy. Następnie rodzic odczytuje
dzieciom wyjaśnienia przepowiedni (np. symbol roweru
oznacza, że dziecko czeka dużo zabawy na powietrzu).

Cel edukacyjny: nauka cierpliwości i obchodzenia się z
niebezpieczeństwem



                  Andrzejkowe wyścigi
Na mocnym sznurku zawieszamy kulki płatków
śniadaniowych – na samym końcu znajduje się karteczka z
wróżbą. Przygotowujemy kilka sznurków różnej długości (w
zależności od wzrostu dzieci) i zawieszamy je na długim
patyku (tak długim, by zmieściły się wszystkie sznurki dla
wszystkich dzieci )Następnie maluchy muszą zjeść wszystkie
kulki ze sznurka, nie pomagając sobie rękoma – tak by dojść
do karteczki z wróżbą.

Cel edukacyjny: ćwiczenie koncentracji i wytrzymałości.

                 Andrzejkowy wyścig butów
Do zabawy wykorzystujemy kapcie dzieci (po jednej sztuce).
Od najbardziej oddalonego od drzwi miejsca w sali
przedszkolaki ustawiają kapcie jeden za drugim tak, żeby
pięta jednego buta dotykała noska drugiego. Dziecku,
którego kapeć pierwszy dotrze do drzwi, przytrafi się coś
miłego.    

Cel edukacyjny: nauka cierpliwego oczekiwania na swoją kolej i
dokładności.



Pomysły gwiazdkowe 

NIEKOŃCZĄCY SIĘ PASEK DONIEKOŃCZĄCY SIĘ PASEK DO
KOLOROWANIAKOLOROWANIA
Wydrukuj załączonyWydrukuj załączony
obrazek. Najpierw wytnijobrazek. Najpierw wytnij
stronę do kolorowaniastronę do kolorowania
wzdłuż czerwonych linii, awzdłuż czerwonych linii, a
następnie będziesz miałnastępnie będziesz miał
dwa paski papieru. Nałóżdwa paski papieru. Nałóż
klej na szary obszar i połączklej na szary obszar i połącz
ze sobą paski. Możeszze sobą paski. Możesz
połączyć dowolną liczbępołączyć dowolną liczbę
kawałków papieru i tworzyćkawałków papieru i tworzyć
kolorowanki tak długie, jakkolorowanki tak długie, jak
chcesz!chcesz!

ŁAŃCUCH CHOINKOWYŁAŃCUCH CHOINKOWY  
1. Wytnij załączone na1. Wytnij załączone na
kolejnej stroniekolejnej stronie    pierścieniepierścienie
wzdłuż krawędzi każdegowzdłuż krawędzi każdego
wzoru.wzoru.
2. Nałóż klej na jedną stronę2. Nałóż klej na jedną stronę
paska wzoru i zwiń papier,paska wzoru i zwiń papier,
aby utworzyć pierścień.aby utworzyć pierścień.
Kontynuuj robienieKontynuuj robienie
papierowych łańcuchów -papierowych łańcuchów -
wiesz jak.wiesz jak.

http://www.onecolorfulday.com/christmas-coloring-strip/

http://www.onecolorfulday.com/free-
printable-christmas-decorations/







#Onecolorfulday and #OCFD.
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