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Dzisiejsza cywilizacja oraz dynamicznie zmieniająca
się rzeczywistość w której funkcjonujemy nieustannie
się rozwija. Z jednej strony jest postępowa i ułatwia
życie oraz polepsza jego stan, z drugiej jednak strony
nadążając za nią jesteśmy zmuszeni do ciągłego
samorozwoju oraz do rozwiązywania trudnych zadań
jakie stają na naszej drodze. Jednym z tych
zagadnień, które wciąż należy zgłębiać jest
skuteczność wychowania komunikacyjnego od
najmłodszych lat.

Obecnie w czasach nieustannego wzrostu ruchu
motoryzacyjnego kwestia przestrzegania zasad
bezpieczeństwa na drogach przez dzieci staje się
szczególnie istotna. Do napisania artykułu na ten temat
skłoniła mnie wciąż rosnąca, z roku na rok liczba
wypadków z udziałem najmłodszych. Statystyki w tej
kwestii są zatrważające, gdyż w Polsce co roku
następuje kilka tysięcy kolizji i wypadków, których
ofiarami stają się dzieci i niestety ich liczebność wciąż
wzrasta. 

Pojawia się więc istotne pytanie, w jaki sposób można
ograniczyć te smutne zdarzenia. Nasuwa się
odpowiedź związana z szerzeniem zagadnień
związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
już od najmłodszych lat edukacji. To w jakiej mierze
dzieci zaznajomią się z obowiązującymi przepisami i
zastosują je w swoim życiu, zależy od zaangażowania
w tę kwestię najbliższych im środowisk czyli rodziców
i nauczycieli. Najistotniejsze w tej kwestii są wszelkie
działania profilaktyczne wprowadzane w życie dzieci,
które mogą zapobiegać wszelkim
niebezpieczeństwom komunikacyjnym czyhającym na
najmłodszych uczestników ruchu drogowego .
Wpajanie już od najmłodszych lat  zasad bezpiecznego
funkcjonowania w ruchu drogowym to bardzo istotny
aspekt. Stanowi to podstawy do zdobywania zarówno
umiejętności praktycznych jak i teoretycznych
niezbędnych do przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz przyczynia się
do wyrabiania poprawnych nawyków, a także
kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i
innych podczas czynnego uczestnictwa w ruchu
drogowym. 

Korzystanie przez nauczycieli z odpowiednio
dobranych metod oraz środków dydaktycznych i 
regularna realizacja treści z wychowania 

komunikacyjnego w pracy dydaktyczno-
wychowawczej umożliwia kształtowanie odpowiednich
postaw w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w
ruchu drogowym. Ważna jest tutaj integracja treści
dotyczących wychowania komunikacyjnego z innymi
blokami tematycznymi oraz wplatanie tych treści w
codzienne sytuacje bliskie dziecku. Ogromną rolę w
edukowaniu z zakresu wychowania komunikacyjnego
stanowią także  służby takie jak między innymi Straż
miejska czy Policja.

Pracownicy tych służb stanowią ekspertów w
omawianym temacie i tym samym mogą są dużym
autorytetem dla dzieci w tej kwestii. We współpracy z
przedszkolami placówki te organizują różnego rodzaju
wydarzenia, które mają na celu promowanie idei
przestrzegania reguł bezpiecznego uczestnika ruchu
drogowego. Odbywa się to za pomocą różnorodnych
zadań praktycznych i teoretycznych mających na celu
utrwalanie dobrych nawyków komunikacyjnych.
Niebagatelna jest tutaj również rola rodziców, którzy
powinni swoim przykładem pokazywać dzieciom jak
należy dbać o bezpieczeństwo komunikacyjne i w
codzienne sytuacje wplatać lekcje na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Środowisko przedszkolne oraz rodzinne stanową
podstawowe komponenty edukacji, które stwarzają
dziecku odpowiednie warunki do wszechstronnego
rozwoju i możliwości do poszerzania umiejętności
niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego
funkcjonowania w świecie. Dzieci, którym już od
najmłodszych lat wpajane są zasady bezpieczeństwa
komunikacyjno-drogowego, mają w przyszłości
znacznie większe możliwości i szanse na prawidłowe
funkcjonowanie w ruchu drogowym.

                                   opracowała: Joanna Szewczyk

Bibliografia:
1. Francuz W.,  Sokołowski , Bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży w ruchu drogowym. Poradnik metodyczny
dla nauczycieli., Wydawnictwo ODN, Kraków 1987
2. Jasiński J., Pietruszko R. , Zagadnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego w wychowaniu i
nauczaniu, Warszawa 1996.

                    BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
                 kształtowanie odpowiednich postaw
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                          KĄCIK LOGOPEDYCZNY
Wpływ mediów elektronicznych na rozwój mowy dziecka

Dzieci XXI wieku rodzą się i niemal od pierwszych
chwil swojego życia bywają otaczane przez media
elektroniczne. W domach bardzo często telewizor
(coraz większy, z coraz piękniejszymi kolorami i coraz
bardziej wymyślnymi ekranami) staje się
„domownikiem”, który przejmuje w domu prym. Nie
musimy się już komunikować z sobą nawzajem, bo
kanałów jest tak wiele, że zawsze, o każdej porze
można znaleźć coś dla siebie. W tym domu, gdzie
rządzi obraz pojawia się dziecko. Bardzo szybko
przyzwyczaja się do kolorowych, ciągle zmieniających
się obrazków. Gdy dziecko zostaje ich nagle
pozbawione, staje się „nieznośne”. Zaczyna płakać,
kaprysić, czasem nawet krzyczeć. Co robi rodzic?
Daje dziecku smartfon – i staje się cud – dziecko się
uspokaja, jest zadowolone. Ktoś zapyta: I co w tym
złego?

Mózg człowieka zbudowany jest z dwóch półkul.
Prawa półkula odpowiada  za odbiór i przetwarzanie
bodźców dźwiękowych oraz obrazów czyli bodźców
niejęzykowych. Lewa półkula specjalizuje się w
odbiorze oraz tworzeniu języka czyli w mowie.
Współczesne dziecko otoczone telewizorami,
smarfonami, tabletami, elektronicznymi zabawkami
wydającymi dźwięki jest przestymulowane bodźcami
prawopółkulowymi, a ma zbyt mało bodźców
lewopółkulowych (czyli językowych). Prawa półkula
blokuje lewą i w efekcie tego mowa rozwija się z
opóźnieniem. Znaczy to po prostu, że przewaga
bodźców prawopółkulowych powoduje zaburzenie
naturalnego, zdrowego rozwoju mowy dziecka.

.

Jeśli przed telewizorem spędza czas niemowlę, to
efektem będzie rzadsze gaworzenie, wolniejszy rozwój
słownictwa czynnego. Natomiast brak czasu na
dłuższe rozmowy w przypadku kilkulatków hamuje
rozwój ekspresji językowej, powoduje, iż mały
człowiek nie potrafi zbudować zdań, którymi może
wyrazić to, co czuje i myśli albo robi to z dużą
trudnością. Żaden elektroniczny gadżet, nawet z
najlepszym oprogramowaniem nie nauczy dziecka
mówić, bo nigdy nie zastąpi żywego słowa
wypowiadanego przez drugiego człowieka i
bezpośredniego z nim kontaktu.

Amerykańskie badania, potwierdzone również przez
polskich badaczy dowiodły, że dzieci oglądające
często telewizję dysponują uboższym zasobem
słownika i ich rozwój językowy przebiega znacznie
wolniej. Z kolei codzienne czytanie dzieciom
książeczek, opowiadanie historyjek, śpiewanie
piosenek i słuchanie muzyki wpływa pozytywnie na
zdolności językowe dzieci.

Niemiecki psychiatra i neurobiolog, badacz mózgu,
Manfred Spitzer podkreśla, że dzieci oglądające
telewizję w pierwszych latach życia, są wysoce
narażone na późniejsze problemy w nauce.

.

.

.
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Zanim posadzimy dziecko przed ekranem telewizora,
czy damy mu do ręki smartfon lub tablet  warto
uświadomić sobie, że żaden komputer, telewizor, ani
program w nim oglądany nie zastąpi żywego słowa,
które ma szansę zaistnieć w naturalnym kontakcie z
drugim człowiekiem. Słowo, które dziecko odbiera za
pomocą technologii, jest słowem biernym, nie
pozwalającym na naturalny dialog, powrócenie do
rozmowy. Żywe słowo, dialog z drugim człowiekiem,
interakcja z nim są odbierane i przetwarzane w lewej,
językowej półkuli mózgu.

Stałe blokowanie językowej półkuli mózgu, negatywnie
wpłynie również na kontakty międzyludzkie oraz
późniejsze nawiązywanie znajomości i zdrowych
relacji z rówieśnikami.

Rodzicu zapamiętaj więc, że:

to jak twoje dziecko będzie się rozwijało i jak
będzie sobie radziło w życiu zależy w dużym
stopniu od ciebie;
dziecko spędzające czas przed ekranem
pozbawione obcowania z drugim człowiekiem ma
ubogie słownictwo, a jego mowa i wymowa nie
mają okazji do rozwijania się w naturalnych
sytuacjach komunikacyjnych;
bodźce płynące z ekranów urządzeń takich jak
komputer, telewizor, smartfon, powodują
zahamowanie naturalnego rozwoju komórek lewej
półkuli mózgu (odpowiedzialnej za tworzenie i
odbieranie mowy);  język nie rozwija się lub czyni
to z wielkim opóźnieniem;
powoli zmniejsza się naturalne zainteresowanie
dziecka światem go otaczającym; gry
komputerowe, bajki stają się ciekawsze niż
wycieczka rowerowa, spacer czy zabawa z
rówieśnikami;

To my, dorośli musimy świadomie i rozważnie dbać
o rozwój mózgu naszych dzieci, pozwolić im
swobodnie się rozwijać w naturalnym środowisku
jakim jest swobodna zabawa.

                                  opracowała: Halina Jodłowska

Bibliografia:
- M. Spitzer -  Cyfrowa demencja, Słupsk 2013.
- R. Vasta i inni -  Psychologia dziecka, Warszawa
1995.
- G. Small, G. Vorgan -  iMózg. Jak przetrwać
technologiczną przemianę współczesnej umysłowości,
Poznań 2011.

.

                          KĄCIK LOGOPEDYCZNY
                                             CD.

.
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                              PRZEPISY JESIENNE
                   czyli razem z dzieckiem w kuchni

MURZYNEK PEŁNOZIARNISTY ZE ŚLIWKAMI

Składniki:
2 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej (można też
dać pół porcji zwykłej, lub całą pszenną)
1/2 szklanki cukru
5 jaj
100g masła
3 łyżki oleju
4 łyżki kako zwykłego
1 łyżka proszku do pieczenia
1 torebka cukru wanilinowego
500 g śliwek (najlepiej dużych)
Sposób przygotowania:
Do rondelka włożyć masło, cukier zwykły, wanilinowy i
kakao, wlać olej i 1/3 szklankę wody, rozpuścić (bez
gotowania) i ostudzić.
Do tej masy dodać mieszając po kolei, po jednym
żółtku, mąkę z proszkiem do pieczenia. Białka ubić ze
szczyptą soli na sztywno i wymieszać z masą.
Śliwki umyć, przekroić na pół, usunąć pestki.
Ciasto przełożyć do tortownicy (25-28 cm średnicy),
na wierzchu ułożyć połówki sliwek skórką do dołu.
Piec w temp. 180 st C ok. 50 minut Trzcińska

CIASTO DYNIOWE - cd.

Suche składniki mieszamy razem w misce, dodajemy
do mokrych. Miksujemy tylko do połączenia.
Gotową masę przekładamy na blaszkę wyłożoną
papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku
rozgrzanym na 180 stopni około godzinę (czas
pieczenia skróci się, jeśli użyjemy blaszki o większej
średnicy).
Upieczone ciasto posypujemy cukrem pudrem. Można
też przekroić je wzdłuż i nadziać ulubioną konfiturą,
budyniem lub kremem.

CIASTO DYNIOWE

Składniki:
2 szklanki mąki
3/4 szklanki cukru
1 kostka masła (200 g)
3 jajka
1 szklanka puree z dyni (ok. 200 g)
2 łyżeczki cukru waniliowego
1 łyżeczka cynamonu lub przyprawy do piernika
1 łyżeczka proszku
1 łyżeczka sody oczyszczonej

Masło wyciągamy z lodówki i kroimy na mniejsze
kawałki – musi być zupełnie miękkie, żeby dało się je
dobrze zmiksować.
Puree z dyni możemy przygotować dużo wcześniej –
można przechowywać je w lodówce ok. 5 dni.
Masło miksujemy z cukrem i cukrem waniliowym.
Dodajemy po jednym jajku i miksujemy za każdym
razem. Na koniec dodajemy puree z dyni i miksujemy.

Trzcińska

Małgorzata

Małgorzata
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TWAROGOWY JEŻYK

Na jesienne śniadanie proponuję wykonać
sympatycznego kolczastego jeżyka. 

Składniki:
biały ser
papryka zielona
ziarenka pieprzu lub ziela angielskiego
plasterek kabanosa

Z białego sera formujemy kulkę , którą następnie
zbroimy w kolce, wykonane z pociętej na paseczki
papryki. Oczy tworzymy, wciskając ziarenka pieprzu
lub ziela angielskiego, a nosek to plasterek kabanosa. 

Na śniadanko jeżyk będzie w sam raz. :)

DYNIOWE KLUSECZKI

600 g surowej dyni
400 g ugotowanych ziemniaków
160 g mąki pszennej + na stolnicę
2,5 łyżki mąki ziemniaczanek
1-2 jajek
1 łyżka oleju

1. Umytą dynię pokrój, owiń w folię i upiecz, aż będzie
miękka. Po ostudzeniu obierz ze skórki, odmierz 400 g
i zmiksuj z ziemniakami. "Papkę" włóż do suchego
garnka, podgrzej i ciągle mieszając odparuj wodę (5-10
min). 
2. Wymieszaj "papkę", obie mąki, jajka, szczyptę soli i
zagnieć w kulę (jeśli potrzeba dosyp mąki pszennej). Z
ciasta na stolnicy zrób małe, okrągłe kluseczki i lekko
spłaszcz każdą lekko.
3. Zagotuj w garnku 1 litr wody z 1 szczyptą soli i 1
łyżką oleju. Wrzuć 2 garści kluseczek. Po wypłynięciu
na powierzchnię, gotuj ok 2. min. Wyjmij kluseczki i
wrzuć kolejną porcję do gotowania. Można polać je
odrobiną masła i podawać z miodem i cynamonem lub
z żółtym serem, pieprzem i oliwą.

Bartosik

                              PRZEPISY JESIENNE
                   czyli razem z dzieckiem w kuchni

Katarzyna
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                             ZABAWY Z DZIECKIEM
                          DIY - zabawki do zrobienia

.

"GLUT" DO ZABAWY

Potrzebujemy:
kleju bezbarwnego (najlepszy jest firmy Astra)
wody
żelu do prania (np. Persil)
kubeczka
łyżki
można dodawać brokatu lub barwnika spożywczego,
żeby glut był efektowniejszy.

Do kubka trzeba wlać np. trzy łyżki stołowe kleju.
Dodać taką samą ilość wody.
Wszystko dokładnie wymieszać. Można dodać
barwnik.
Teraz pora na żel do prania, którego do podanych
wyżej składników dodajemy 1 łyżkę. Dokładnie i
energicznie mieszamy łyżką.
Sprawdzamy palcem.
Jeśli jeszcze się klei dodajemy odrobinę żelu do
prania.
Następnie przekładamy gluta na dłoń i ugniatamy go
przez 5 minut.
Gluta przechowujemy w zamkniętym pudełku. 

LITERKOWA GRA

Idea jest prosta – do kawałka tkaniny przyszywasz lub
przyklejasz gorącym klejem filcowe kwadraciki z
wyciętymi literkami. Dziecko korzystając z kart
obrazujących jakiś przedmiot (macie ich na pewno
całą masę w różnej maści Memory czy innych grach;
można też wydrukować różne obrazki lub je
narysować – co komu wygodniej).
Swoją drogą  – domowe Memory! - drukujemy ładne
obrazki i naklejamy na sztywną tekturę lub piankę

STEMPLE Z NAKRĘTEK

Potrzebujemy:
piankowych kartek lub piankowych wzorów
nakrętek / kawałków styropianu
nożyczki / nożyk
klej

Wszyscy znają "stemple z ziemniaka". Oto wersja z
nakrętkami, ale w tym wypadku wzory będą naklejane.
Wystarczy wyciąć wybrany wzór z piankowej kartki
(lub skorzystać z gotowych wzorów) i przykleić go do
podstawy czyli nakrętki, kawałka styropianu czy też
korka z butelki.
I można stemplować :).

.

.
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Tytuł: Jesień plecień
Autor: Margarett Borroughdame

„Jesień plecień” autorstwa Margarett Borroughdame to feeria kolorów, to
brykanie po szeleszczących dywanach i pomarańczowe od dyń domy. To
rude wiewiórki w parkach objadające się orzechami, ostatnie motyle na
astrach i zabawy kasztanowymi ludkami. Jesień plącze dni słoneczne z
deszczowymi, dodaje do nich szczyptę szronu, owija babim latem i
smakiem powideł śliwkowych. Taka jest jesień, „Jesień plecień” – album
wierszy jesiennych dla dzieci!

Tytuł: Babcia Dziergajka
Autor: Margarett Borroughdame

Opowieść wierszem – o sile pasji, stereotypach ról, nobilitująca miłość.
Stworzona, by pokazać najmłodszym prawdę najstarszą: że miłość jest
silniejsza niż przemijanie. Mieć taką osobistą Babcię Dziergajkę, to
dopiero cudna sprawa! Przyjmijcie ją do siebie. Wspomnijcie tych, którzy
byli w Waszym sercu i życiu najważniejsi, bo są skarbem największym i
najcenniejszym!

Tytuł : Pierwsza pomoc nie tylko dla przedszkolaków 
Autor: Joanna Krzyżanek

W tej bardzo mądrej, a przy tym zabawnej książeczce Cecylka Knedelek
opowiada gąsce Walerce oraz wszystkim przyszłym i obecnym
przedszkolakom, jak zachowywać się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje
pierwszej pomocy. Pełne świetnego humoru historyjki poprzedzają zbiór
najważniejszych wskazówek dla małych i dużych przedszkolaków, które
będą przydawać się dzieciom jeszcze długo, długo po opuszczeniu
przedszkola. 
Co zrobić, gdy ktoś się skaleczy, oparzy czy zakrztusi? Jak można
pomóc w nagłych wypadkach? Jaki numer telefonu wybrać, gdy stanie się
coś złego? Tego dowiecie się z tej wesołej i kolorowej książeczki.
Dwie doskonale znane dzieciom bohaterki – Cecylka Knedelek i gąska
Waleria – zapraszają do lektury i zapewniają mnóstwo dobrej zabawy!

Dlaczego warto nabyć tę książkę ? Jest zbiorem zasad, które powinno
znać każde dziecko, uczy empatii, skłania do myślenia i mówienia o
ważnych sprawach. Zachęca do czytania dzięki dużym, kolorowym
ilustracjom i jest pełna dobrego humoru.
Będzie znakomitym prezentem zarówno dla każdej dziewczynki, jak i
każdego chłopca

                               POLECANE KSIĄŻKI
                          Bo warto czytać z dziećmi

Katarzyna

Katarzyna
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WARSZTATY MUZYCZNE

Warsztaty Muzyczne to zajęcia
ogólnoumuzykalniające mające na celu uwrażliwienie
dzieci na muzykę, zapoznanie z podstawowymi
pojęciami muzycznymi, naukę  piosenek.

Podczas zajęć będę wykorzystywane elementy rytmiki
oraz dramy, elementem dodatkowym będzie
zapoznanie i używanie instrumentarium dostępnego w
Klubie Malwa. W zajęciach uczestniczą dzieci wraz z
rodzicami, co ma na celu pogłębienie więzi
rodzicielskich. Repertuar zostanie dopasowany do
wieku dzieci oraz ich potrzeb. W miarę rozwoju zajęć
będą dodawane nowe elementy.

Kiedy? KAŻDA środa W GODZ. 9:00 - 10:00
Gdzie? Klub Malwa, ul. Dobrego Pasterza 6,
Kraków
Czy obowiązują zapisy? Nie :)
Koszt: 10 zł / spotkanie
Kontakt: Magdalena Szuba,
klub.malwa@krakowskieforum.pl

SMAKI ZDROWIA

Cykl żywieniowych warsztatów edukacyjnych dla
rodziców w ramach kampanii "Zdrowe żywienie –
mądre myślenie". Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Kiedy? październik - grudzień 2018 r., godz. 18.00
Gdzie? Klub Kuźnia OKN, os. Złotego Wieku 14

Tematy warsztatów:

- Z WIZYTĄ W SUPERMARKECIE. Żywność
przetworzona – jak czytać etykiety i dokonać
właściwego wyboru
- SPRAWDŹ, CZY ZDROWO JESZ?
- ZNÓW WYSYPKA! – czyli słów kilka o glutenie,
nabiale, alergiach i nietolerancjach u dzieci
- MUST HAVE W DIECIE MALUCHA, czyli produkty,
które warto włączyć do diety
- WEGE MALUCH, dieta roślinna u dzieci
- SMAKI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA z różnych
części świata

.

                JESIENNE ATRAKCJE W KRAKOWIE
                       czyli z dzieckiem w Krakowie

.
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MUZYKA I MAGIA 

Opera Krakowska zaprasza dzieci na cykl spektakli
muzyczno-teatralnych "Muzyka i magia". To
fantastyczna podróż w magiczną krainę muzyki i
baśni, która oczaruje dzieci niezwykłością
zdarzeń. 

Bo jak mówi jedna z piosenek spektaklu: „Jest wiele
teatrów na świecie bardziej i mniej poważnych, lecz
najwspanialszym dla dzieci jest teatr wyobraźni”!

Najbliższe przedstawienia: 
23.10.2018 godzina: 10:00
23.10.2018 godzina: 12:00
06.11.2018 godzina: 11:00

czas trwania: 1 godz. 20 min

Opera Krakowska
ul. Lubicz 48 

BAJKI NIE TYLKO EUROPEJSKIE

Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K.
Norwida zaprasza na spotkanie z
bajkami europejskimi. 

Kiedy?: 11, 18 X2018 r., godz. 17.30-18.30
Gdzie?: Biblioteka Klubu Kuźnia OKN, os. Złotego
Wieku 14

W październiku dzieci spotkają się z bajkami
francuskimi: Błękitny ptak, Piękna i Bestia oraz
Diamenty i żaby.
Cotygodniowe spotkania z baśnią i bajką europejską
dla dzieci przedszkolnych odbywają się od 1997 r. 
Poprzez wspólne czytanie połączone z ćwiczeniami i
zagadkami umysłowymi, zabawami ruchowymi i
plastycznymi, chcemy najmłodszym przybliżać
literaturę dziecięcą polską i obcą, wyczarować piękne,
baśniowe obrazy, nauczyć poszanowania dla książki i
przybliżyć instytucję biblioteki.

.

                JESIENNE ATRAKCJE W KRAKOWIE
                       czyli z dzieckiem w Krakowie

Głuch

.

Katarzyna
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                          KĄCIK MAŁYCH PISARZY
               recenzje, wiersze, rymowanki i zagadki

                                       RECENZJE FILMOWE

INIEMAMOCNI 2

gatunek: animacja
rok produkcji : 2018

Film był bardzo fajny. Ciekawy był czarny charakter, ale też trochę
straszny. Ale oprócz niego byli też tam dobrzy ludzie. Wszystko dobrze
się skończyło.

Polecam - Igor W. (lat 6) grupa "Puchatki"

                                                   POEZJA

"Kukuryku"

Kukuryku, chodzi sobie kogut na łące.
Spotkał krówkę i zające
i się bawili do wieczora.
                                           Hania Sz. (lat 6 lat) grupa "Puchatki"

"Robaczek"

Idzie robaczek,
dojdzie do rączki,
uszczypnie w brzuch,
a tu będzie mały buch"
                                            Oliwier P. (lat 6 lat) grupa "Puchatki"

.

.

Drogi rodzicu,

Twoje dziecko wymyśla nietuzinkowe wiersze, tworzy samodzielnie
ciekawe rymowanki?

Wiersze, rymowanki są zbierane do kolejnego numeru do połowy grudnia
pod adresem:

katarzynabartosik.bajkowy@gmail.com

.

.
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                      PRZEDSZKOLAK DOBRZE WIE
                            czyli co dzieci myślą o ...

              JAK BYĆ DOBRYM POLAKIEM?
    

Zbliża się Święto Niepodległości. Kiedyś walczono i
oddawano życie za ojczyznę. A jak teraz możemy
pokazać że jesteśmy Polakami i jak dbać o naszą
ojczyznę?

"Powinniśmy nie śmiecić i pomagać przyrodzie. I
trzymać przed sobą flagę na Mistrzostwach Świata.
Żeby na przykład nie kłócić się z innymi krajami, no bo
znów będzie źle na całym świecie"

                                   Hania Sz. - grupa "Puchatki"

"Możemy pokazać że jesteśmy Polakami, gdy
śpiewamy Hymn Polski"

                                      Maks P. - grupa "Puchatki"

"Mój dziadek ma flagę Polski i możemy ją pokazywać.
I na tej fladze ma napis coś tam, coś tam. I wtedy nas
nie było, ani mnie, ani Julki jak ją kupił chyba, ale nie
wiem już.

                                   Gabrysia B. - grupa "Smoki"

                    CO TO JEST PRZYJAŹŃ?

Kolejny rok rozpoczął się w przedszkolu. Tutaj się
bawimy, uczymy i wspólnie spędzamy czas z
naszymi przyjaciółmi. Kim jednak jest dobry
przyjaciel?

"To coś co się lubi. Wtedy gdy się ktoś lubi. Gdy ma
się dużo przyjaciół, można zrobić klub dla przyjaciół. Z
przyjaciółmi można się bawić, zapraszać do domu.
               
                                         Marysia W. - grupa "Smoki"

"Przyjaciel jest dla mnie miły, razem się bawimy
klockami. Każdy jest moim przyjacielem"

                                    Zuzia W. - grupa "Krasnoludki"

"To są przyjaciele, którzy się lubią. Dobry przyjaciel to
ten co pomaga"

                                       Monika K. - grupa "Puchatki"

"Przyjaźń to jest lubienie. To się wszystkich lubi, z nimi
się bawi. A ja kiedyś zaprosiłam Zuzię. Na urodziny
nawet, bo na urodziny zaprasza się przyjaciół"

                                  Amelka W. grupa "Krasnoludki"

.

.

.

.
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                               BAJKOWA GALERIA
                                             cz.1

grupa Puchatki

grupa Krasnoludki

"Jesienne ludziki"

"Owoce i warzywa"
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                               BAJKOWA GALERIA
                                             cz.2

grupa Smoki

zajęcia dodatkowe plastyczne

"Ogień"

frottage - technika odciskania faktury przedmiotów + malowanie
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numer wiosenny

marzec/kwiecień

numer wakacyjny

czerwiec/lipiec

numer zimowy

grudzień/styczeń

aktualny numer

               WYDANIA GAZETKI NA ROK 2018/2019
                                        planowane

.

.

.

.


