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   Jak uskrzydlić moje dziecko ? O motywowaniu dzieci

„Myślę, że potrafię.
Wierzę, że mogę.
Ufam, że umiem.”

Dzieci podobnie jak dorośli potrzebują motywacji do
działania, mierzenia się z własnymi trudnościami,
słabościami.  Motywacja kształtuje się od pierwszych
dni życia człowieka, przez kolejne jego etapy
rozwoju.  Dlatego już od najmłodszych lat należy
zadbać o właściwe motywowanie dziecka.

W psychologii wyróżnia się dwa rodzaje motywacji:
wewnętrzną i zewnętrzną. Motywacja zewnętrzna
sięga do tego , co ukryte w świecie, co jest poza
jednostką. Opiera się w szczególności na systemie
kar i nagród. Motywacja wewnętrzna zaś swoje źródło
upatruje w człowieku. Motywacja wewnętrzna nie
wymaga dyscyplinowania, dziecko podejmuje
aktywność , ponieważ dostrzega sens swojego
działania. W najwcześniejszym okresie wychowania
dziecka wykorzystuje się motywację opartą na
wzmocnieniach zewnętrznych czyli nagrodach,
pochwałach. Z czasem należy jednak rozwijać
motywację wewnętrzną czyli tą płynącą ze środka.
Robię coś , ponieważ to lubię, ponieważ się tym
interesuje, robię coś , ponieważ przynosi mi to radość
, zadowolenie, satysfakcję. Osoba , która kieruje się
motywacją wewnętrzną zaspokaja własną , a nie
innych, potrzebę doświadczania, poznawania,
tworzenia. Motywacja wewnętrzna jest motorem
rozwoju dziecka i źródłem sukcesu. Co powinien
zatem robić rodzic, aby prawidłowo kształtować
dziecięcą motywację?

•  Po pierwsze doceniaj swoje dziecko czyli okazuj mu
wdzięczność, opowiadaj o swoich odczuciach,
prawdziwie podziękuj, wczuj się w  sytuację dziecka
np. “Dziękuję, że zaniosłeś swoje pranie do pokoju.
Dzięki tobie zyskałam więcej czasu na odpoczynek”. „
Cieszę się, kiedy po wejściu do domu widzę
poustawiane buty”.  „Widzę, że bardzo się cieszysz na
odwiedziny Jasia. Lubisz się z nim bawić, ponieważ
budujecie z twoich ulubionych klocków i robicie
wyścigi samochodowe”.
• Po drugie buduj adekwatną samoocenę dziecka -
rodzice powinni stwarzać okoliczności do tego , aby
dzieci mogły działać, uczyć się i doświadczać w
różnych sytuacjach. Dzięki temu uświadomią sobie w
czym są dobrzy, a nad czym powinni jeszcze 

•  popracować, co z kolei da im poczucie sprawstwa
czyli przekonania , że mam wpływ na to , co się dzieje
i że mogę sobie poradzić w każdej sytuacji.
•  Po trzecie „ napełniaj kubeczek” - to znaczy
przytulaj swoje dziecko, spędzaj z nim czas, mów mu
o swoich odczuciach. Dziecko musi mieć zaspokojone
podstawowe potrzeby tj. rodzicielskiej uwagi,
bezwarunkowej akceptacji, miłości. Tylko w takich
warunkach może się rozwijać motywacja wewnętrzna.
•  Po czwarte inspiruj do poszukiwania własnych
rozwiązań zamiast dawać mu rady czyli akceptuj
pojawiające się u dziecka emocje, zadawaj mu
otwarte pytania typu Co udało Ci się już zrobić ? Co
jeszcze Ci zostało ? Kogo możesz poprosić o pomoc
? Czego potrzebujesz, aby Ci się lepiej pracowało ?
Takie pytania inspirują dzieci do poszukiwania
nowych rozwiązań, wspomagają samodzielność w
poszukiwaniach. Jeśli to od dziecka będzie pochodził
pomysł, rozwiązanie to naturalnie będzie bardziej
zmotywowane.
Po czwarte pokaż dziecku , że popełniane błędy to
okazja do nauki czegoś nowego- sukcesy i porażki
przeplatają się przez całe nasze życie. Jakie dziecko
będzie miało nastawienie do porażek zależy od
dorosłych. Należy pokazać dziecku , że każdy z nas
ma prawo do błędu, że potrafimy się do niego
przyznać, że w naszym domu jest miejsce na
niepowodzenia. Dzięki takiemu podejściu dziecko
stanie się bardziej odważne, ustąpi lęk blokujący
przed działaniem. Będzie wiedziało , ze każde
doświadczenie może je czegoś nauczyć.

. .
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   Jak uskrzydlić moje dziecko ? O motywowaniu dzieci

Należy pamiętać, że dziecko rodzi się z naturalną
ciekawością świata , zatem motywacja wewnętrzną
jest czymś, z czym przychodzimy na świat. Ważne
jest , by nie przeszkadzać dziecku w tej eksploracji
świata, zdobywaniu nowych umiejętności. Nie
podcinajmy dzieciom skrzydeł, pozwólmy im
doświadczać różnych sytuacji, nie przelewajmy na nie
swoich lęków i obaw . Często można usłyszeć jak
rodzic zwraca się do dziecka uważaj bo się
przewrócisz !Nie rób tego! Nie biegaj! Naturalnie
wypowiada te słowa z troski o dziecko, jednak dają
dziecku przekaz , że sobie nie poradzi.

Od najmłodszych lat należy budować u dziecka
nastawienie na rozwój, na to, że ciągle możemy się
ulepszać, uczyć się nowych rzeczy, że możemy to
robić przez całe życie. Tutaj rodzic powinien być
wzorem dla dziecka, wykorzystać to , że np. nie umie
jeździć na łyżwach . Pokazać na własnym przykładzie
, że uczenie się nowych rzeczy , umiejętności to
świetna sprawa.

Pamiętajmy o tym , że bez motywacji wewnętrznej ,
trudno mówić o budowaniu szczęśliwego życia.
Zabraknie w nim wtedy motoru do działania, siły, która
popycha nas do poznawania nowych rzeczy , uczenia
się , a przecież człowiek jest z natury istotą aktywną.
Zatem drodzy rodzice , wzmacniajcie skutecznie
motywację płynącą z wnętrza waszych pociech.

Woźny Justyna

Bibliografia:

1.  Steinke-Kalembka: „Dodaj mi skrzydeł. Jak
rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną ?”
2.  Faber, E. Mazlish: „Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”?
3.  Helena Sęk: „Wykłady z psychologii. Tom 8.
Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej”.
Helena Sęk: „Wsparcie społeczne, stres i zdrowie”.

.
.
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Na prawidłowy rozwój mowy dziecka ma wpływ wiele
czynników. Jednym z nich jest głośne czytanie, które
rodzice powinni rozpocząć już w okresie prenatalnym.
Dziecko w łonie matki reaguje na bodźce dźwiękowe,
takie jak: bicie jej serca, głosy rodziców, muzyka,
odgłosy z zewnątrz. Zaczyna się więc tworzyć u
dziecka wzorzec słuchowy w zakresie melodii, rytmu i
akcentu charakterystycznych dla danego języka.
Dlatego też warto rozmawiać z nienarodzonym
maluszkiem lub czytać mu bajki.

Po narodzinach dziecko bez problemu rozpoznaje
głos mamy i taty, kojarzy również dźwięki, które często
towarzyszyły mamie w ciąży i poprawiały jej nastrój
oraz uspokajały.

Nauka mowy rozpoczyna się od momentu, kiedy
niemowlę zaczyna być otaczane mową. Poprzez
czytanie dziecko poznaje poprawną mowę, jej akcent,
rytm, rozwija swój słownik bierny oraz uczy się
budowania zdań i konstruowania pytań na
późniejszym etapie rozwoju.

Dlatego ważną rzeczą jest aby wszystkie osoby
otaczające dziecko i mówiące do niego używały
poprawnych form gramatycznych, nie tworzyły
niepotrzebnych zmiękczeń i zdrobnień oraz
neologizmów[1] (te dziecko zacznie tworzyć samo).

Rozwój mowy wg T. Zaleskiego przebiega w
następujący sposób:

ważny pierwszy dzień życia, kiedy noworodek po
porodzie krzyczy, wykonując nieświadomie
pierwsze ćwiczenie aparatu głosowego
około szóstego tygodnia życia niemowlę zaczyna
głużyć czyli wydawać pierwsze dźwięki
około drugiego miesiąca życia niemowlę zaczyna
reagować uśmiechem na uśmiech
w szóstym miesiącu życia dzieci zaczynają bawić
się wydawanymi przez siebie dźwiękami i jest to
gaworzenie

[1] Neologizm – nowy wyraz utworzony w celu
nazwania nieznanego wcześniej przedmiotu czy
sytuacji

około dziewiątego miesiąca życia niemowlęta
zaczynają powtarzać dźwięki, reagować na swoje
imię i wykonywać proste polecenia (pierwsze
objawy rozumienia słów )
10 -11 miesiąc życia to pojawienie się w słowniku
dziecka pierwszych ważnych słów: mama, tata,
baba
kolejne słowa odnoszące się do konkretnego
przedmiotu powinny pojawić się około pierwszego
roku życia
w wieku około 18 miesiąca dziecko zaczyna
używać równoważników zdań
w drugim roku życia dziecko zaczyna budować
swoje pierwsze zdania
około 30 miesiąca życia maluch przestaje o sobie
mówić w 3 os.l.poj. i zaczyna używać zaimka
osobowego „ja”
około 4 roku życia dziecko potrafi nam
opowiedzieć krótką bajkę lub dzień w
przedszkolu.

Biorąc pod uwagę powyższe etapy rozwoju mowy
dziecka warto wykorzystać książkę, bajkę do wspólnej
zabawy, poznawania świata i komunikacji z nim.

                            KĄCIK LOGOPEDYCZNY
             Głośnie czytanie a rozwój mowy dziecka

. .

file:///C:/Users/Admin/Downloads/G%C5%82o%C5%9Bnie czytanie a rozw%C3%B3j mowy dziecka.docx#_ftn1
file:///C:/Users/Admin/Downloads/G%C5%82o%C5%9Bnie czytanie a rozw%C3%B3j mowy dziecka.docx#_ftnref1
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Pamiętajmy, że codzienne czytanie dziecku:
rozwija język, pamięć i wyobraźnię
uczy myślenia, poprawia koncentrację
zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
poszerza wiedzę ogólną
ułatwia naukę
pomaga w wychowaniu
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na
całe życie

Bardzo ważny jest sposób czytania dzieciom.
Powinno to być czytanie „teatralne”, z
zaangażowaniem i empatią, wyraźne i wolne, ale nie
monotonne. Można dodatkowo gestykulować i wcielać
się w role bohaterów, naśladując ich mimikę. Warto
też zachęcać dziecko do nazywania obrazków
zawartych w książce, naśladowania odgłosów
zwierząt i pojazdów. Wyrazy dźwiękonaśladowcze
odgrywają ogromną rolę w rozwoju mowy, ponieważ:

są pierwszymi naturalnymi słowami dziecka
ćwiczą aparat mowy (oddychanie, artykulację,
fonację, melodię, akcent, rytm, słuch
fonematyczny )
umożliwiają dziecku pierwszy kontakt z
otoczeniem

zastępują maluchowi wyrazy trudne do wymówienia

W obecnych czasach tradycyjną książkę czytaną
przez mamę czy tatę zastępują coraz częściej
audiobooki. Niestety jest to nieporozumienie. Tracimy
w ten sposób to, co jest w czytaniu dziecku
najważniejsze - obecność rodzica.

Czytana książka staje się dla dziecka i rodzica okazją
do dobrej wspólnej zabawy i przeżycia razem
wartościowego czasu. Kiedy rodzic z
zaangażowaniem omawia z dzieckiem bajkę,
powtarza słowa i prosi o ich powtórzenie, to ta
interakcja rozbudowuje słownictwo, stymuluje rozwój
mózgu i umiejętność uczenia się, przygotowując do
wyzwań przyszłej edukacji. To wszystko tracimy
włączając dziecku audiobook.

Celem czytania nie jest sama historia z książki, ale też
rozmowa o niej. Na początku to pytania o to, co
dziecko widzi na obrazku, podawanie właściwych
nazw. Z czasem, gdy dziecko jest starsze to też
rozmowa dotycząca treści książki. Zatrzymujemy się,
by zapytać dziecko: jak myślisz, co wydarzy się dalej?
Dlaczego on tak zrobił? Czy czułeś się kiedyś
podobnie? Jak się czujesz, kiedy o tym słuchasz?
Wszystkie te elementy, których brak podczas
słuchania audiobooka w bardzo istotny sposób
wpływają na kształtowanie się mowy dziecka i rozwój
słownictwa.

Powinno się czytać dzieciom codziennie, o stałej
porze, minimum 20 minut. Jak powiedziała Wisława
Szymborska "Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła".

Halina Jodłowska

                            KĄCIK LOGOPEDYCZNY
           Głośnie czytanie a rozwój mowy dziecka  cd.

. .
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MALINKOWE PTASIE MLECZKO

Składniki: 
750 g mrożonych malin 350 g twarogu śmietankowego
5 łyżek cukru 1/4 szklanki syropu malinowego 250 ml
śmietany kremówki sok i skórka otarta ze sparzonej
cytryny 6 łyżeczek żelatyny 

Wykonanie: 
1. Połowę malin miksujemy.  2. Łączymy je z
twarogiem, cukrem, syropem, sokiem i skórką z
cytryny i dalej miksujemy. 3. Żelatynę rozpuszczamy
w niewielkiej ilości przegotowanej wody, zgodnie z
przepisem na opakowaniu.  4. Schłodzoną śmietanę
ubijamy mikserem na najwyższych obrotach (nie
dłużej niż 2 minuty, by nie zrobiło się masło).  5. Do
żelatyny dodajemy kilka łyżek bitej śmietany i
mieszamy.  6. Następnie łączymy z resztą bitej
śmietany, masą twarogową i całymi owocami. 7.
Przekładamy do małych foremek lub dużej formy
wyłożonej folią i wstawiamy na 3 godziny do lodówki.

Smacznego!
OŚMIORNICE

Składniki: 
1/2 kostki miękkiej margaryny; 1/2 szklanki cukru;
jajko; 2 łyżki kakao; 2 szklanki mąki; kolorowe
cukiereczki do zrobienia oczu. 

Wykonanie: 
1. Wymieszaj cukier z margaryną w misce za pomocą
drewnianej łyżki. 2. Dodaj jajo i również wymieszaj. 3.
Przesiej przez sitko na powstającą masę mąkę i
kakao. Wyrób ciasto rękoma. 4. Zawiń gotowe ciasto
w folię i włóż do lodówki na ok. 30 min. 5. Po wyjęciu
ciasta z lodówki uformuj z niego wałek i pokrój go na
plasterki o grubości ok. 1-2 cm. 6. Rozwałkuj każdy
kawałek ciasta do grubości ok. 7 mm i za pomocą
noża zrób nacięcia po jednej stronie - będą to macki.
7. Ułóż ciasteczka na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia i wstaw do rozgrzanego piekarnika.
Zapiekaj około 15 - 20 min. 8. Gdy ciastka wystygną
przyklej do nich kolorowe oczka. Gotowe!Trzcińska

Trzcińska

                              PRZEPISY WIOSENNE
                   czyli razem z dzieckiem w kuchni

Małgorzata

Małgorzata
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PIŁKARSKIE CIASTO

Składniki: Dwa spody do tortów (o smaku
czekoladowym), masa do zrobienia sernika na zimno,
dwa serki homogenizowane, mleko, polewa
czekoladowa (możesz ją zrobić samodzielnie z kakao,
cukru pudru i odrobiny ciepłej wody), posypka
czekoladowa, nóż, mikser. 

Wykonanie: 1. Przygotuj dwa spody do tortów, jeden
z nich odłóż na bok, drugi zaś pokryj polewą
czekoladową (cały), odstaw do zastygnięcia. 2.
Przygotuj za pomocą miksera masę sernikową
(według przepisu naopakowaniu). Uwaga, dodaj do
masy odrobinę mniej mleka niż jest podanew instrukcji
na pudełku- masa będzie bardziej gęsta. 3. Gotową
masę wyłóż na wolny spód formując z niej "górkę".
Odstaw na chwilę. 
4. Ze spodu, który poprzednio pokryłaś(eś) polewą
czekoladową wykrój 6jednakowych "pięciokątów".
Poprzyklejaj je na cieście, tak, żeby całośćodtwarzała
wzór piłki nożnej. 5. Na koniec przyklejone wzory piłki
połącz ze sobą posypkączekoladową. Odstaw ciasto
do lodówki do czasu zastygnięcia masyserowej. 

Smacznego!

Trzcińska

                              PRZEPISY WIOSENNE
                   czyli razem z dzieckiem w kuchni

Bartosik

OWOCOWE SZASZŁYKI W CZEKOLADZIE

Składniki: 2 twarde banany, 2 jabłka, 2/3 ulubione
owoce sezonowe*, 2 tabliczki czekolady, patyczki do
szaszłyków

Wykonanie: 1. Umyj owoce, a jeśli trzeba - obierz, a
następnie wszystkie owoce pokrój. 2. Nabij owoce na
patyczki. 3. Roztop czekoladę w kąpieli wodnej. 4.
Zamieszaj rozpuszczoną czekoladę i polej nią
szaszłyki. 5. Poczekaj 20 minut, aż czekolada
zastygnie i pałaszuj. Smacznego!

* zależne od preferencji

Małgorzata

Katarzyna
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"SŁABE WIĘZI CZĄSTECZEK" - poziom trudności : łatwy

Potrzebne będą: 2 szklanki, woda, papier, nożyczki, kredki i płyn do
mycia naczyń.

Krok po kroku: Dwie szklanki napełniamy wodą. Do jednej z nich dodaj
2 łyżki stołowe płynu do mycia naczyń i wymieszaj. Na kartce narysuj
dwie buźki: uśmiechniętą i smutną, a potem je wytnij. Buźki umieszczamy
w szklankach, na powierzchni wody: wesołą na czystej wodzie, smutną
na wodzie z płynem. Lekko naciśnij buźki palem i obserwuj.

Co się stało? - cząsteczki wody lubią siebie wzajemnie. Tworzą wielką
rodzinę i trzymają się blisko, tworząc na powierzchni cieniutką "skórkę"
wody. Dzięki tej "skórce" niektóre owady mogą poruszać się po jej
powierzchni. Dodanie płynu do mycia naczyń spowodowało zaburzenie
równowagi w strukturze wody. Dlatego smutna buźka utonęła.

.

"GUMOWE KOŚCI" - poziom trudności : łatwy

Potrzebne będą: kość kurczaka, ocet, słoik.

Krok po kroku: Kość z kurczaka umyj i oczyść z tłuszczu i resztek
mięsa. Włóż do słoika i zalej octem (nie zakręcaj szczelnie). Odczekaj 4
dni, a po tym czasie wyjmij kość i ją opłucz. Czy kość jest dalej taka
sama?

Co się stało? -  wyjęta kość jest elastyczna i można ją zginać. Budulcem
kości, odpowiedzialnym za ich twardość jest wapń. Ocet to kwas, który
rozpuszcza wapń z kości i w efekcie otrzymujemy kość pozbawioną
większości wapnia (i dodatkowo gaz - dlatego nie zamykamy szczelnie
słoika). Wapń jest niezbędny dla zdrowych i mocnych kości. Dlatego gdy
rośniesz powinieneś spożywać dużo mleka, jogurtu, jajek, sera, warzyw i
ryb.

                          ZABAWY Z DZIECKIEM
                               czyli zrób to sam

.

"FLETNIA" 

Potrzebne będą: słomki –  6, ale oczywiście może być mniej lub
więcej, taśmy – najlepiej izolacyjne, patyczek lekarski (do kupienia w
aptece) lub patyczek po lodach, nożyczki
Wykonanie: Słomki nacinamy, tak aby każda kolejna była nieco krótsza i
układamy, tak aby brzeg lutni był równy. Na wierzchu nieco od równego
brzegu lutni kładziemy patyczek, obcięty na szerokość lutni. Sklejamy
patyczek z słomkami, odwracamy i powtarzamy z drugiej strony.

.

.

.
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"List do Ronaldo" Anna Onichimowska

Wyd.: EZOP Agencja Edytorska, 
Wiek dziecka: od 6 do 8 lat
Każdy ma prawo do własnych tajemnic, ale czasami czujemy się źle,
kiedy ktoś coś przed nami ukrywa. Szczególnie, gdy jest to przyjaciel.
Przekonają się o tym Bulbes i Hania. Chłopiec w sekrecie pisze książkę o
piłkarzu Ronaldo, a Hania widzi przez lunetę przechadzającego się po
Księżycu żółtego pana. Mimo że są przyjaciółmi, mają własne światy,
którymi niełatwo się dzielić. Jak odnajdą się w tej nowej dla siebie sytuacji
i czy uda im się ocalić przyjaźń? „List do Ronaldo” to czwarta część
autorskiego cyklu Anny Onichimowskiej „Bulbes i Hania Papierek”.

"Wielka księga pytań. Basia" Zosia Stanecka i Marianna Oklejak

Wydawnictwo: Egmont
Wiek dziecka: od 3 do 7 lat
„Basia. Wielka księga pytań” to tak naprawdę wielka księga odpowiedzi
na codzienne i niecodzienne pytania przedszkolaków. Nieustające
sondaże pociech, nie raz i nie dwa potrafią rodziców doprowadzić do
rozpaczy, i nie jednokrotnie kończą się u nich duże pokłady cierpliwości.
W końcu, jak wyliczyli naukowcy, dzieci w wielu przedszkolnym zadają
około 300-400 pytań dziennie. Basia również. Dlaczego? Skąd? Czy? Po
co? Jak? Kiedy? Basia lubi zadawać pytania. Dlaczego? Bo dzięki nim
może się czegoś dowiedzieć o sobie, o innych i o tym, jak działa świat. Po
co? Bo Basia lubi dużo wiedzieć. Kto by zresztą nie lubił?

"Jano i Wito. W mieście" Wiola Wołoszyn i Przemek Liput

Wydawnictwo: Mamania
Wiek dziecka: od 2 do 4 lat
Jano, Wito i tata są w mieście. Będą jechać autobusem! Ale wiatr porywa
bilety i teraz trzeba je gonić! Wybierzcie się razem z bohaterami na
spacer i sprawdźcie, co słychać w mieście. Kolejna kartonowa książka
dla najmłodszych z serii stworzonej przez autorkę bloga Matkawariatka.pl
i logopedkę Wiolę Wołoszyn i lubianego nie tylko przez dzieci ilustratora
Przemka Liputa. Mnóstwo wyrazów dźwiękonaśladowczych, intrygująca
i żartobliwa fabuła oraz przyjazne ilustracje sprawiają, że są to książki, od
których nie ucieknie żadne dziecko!

                              POLECANE KSIĄŻKI
              czyli co warto przeczytać z dzieckiem

Głuch

Głuch

Głuch

Katarzyna

Katarzyna

Katarzyna
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atrakcje

ETNOKALENDARZ. OWADY

Kiedy?: 11,12 maja (sobota, niedziela) 2019
Gdzie?: Muzeum Etnograficzne
Ile?: 10 zł/bilet indywidualny, 20 zł/bilet rodzinny (2
osoby dorosłe + dziecko lub 2 dzieci + osoba dorosła,
każda następna osoba dopłaca 10 zł)

sobota: 13.00–16.00 (wpuszczamy co 15 minut,
ostatnie wejście o 14.30); 
niedziela: 11.00–14.30 (wpuszczamy co 15 minut,
ostatnie wejście o 13.00)

Weekendowe warsztaty rodzinne to okazja do
twórczych eksperymentów i podejmowania nowych
wyzwań.

Z czego można czerpać energię? Czego możemy się
nauczyć od zwierząt? Jak
wykorzystywać potęgę żywiołów? Co inspirowało
pierwszych wynalazców? 

.

Stań się Wyspiańskim - warsztaty plastyczne

Dzieci 5 - 12 lat

Kiedy?: sobota 18 maja 2019
Gdzie?: al. Krasińskiego 23
Ile?: 29 zł – pierwsze zajęcia (zwiedzanie +
warsztaty), 19 zł – każe kolejne (same warsztaty), 80
zł – karnet na 4 zajęcia (w tym jedno zwiedzanie i 4
dowolne warsztaty)

SOBOTNIE PORANKI W MUZEUM WITRAŻU

Każdy z nas może stać się Wyspiańskim! 
Z pomocą kolorowych kredek oraz papieru
samodzielnie zaprojektujemy własne witraże.

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc –
mailowo: info@muzeumwitrazu.pl lub
telefonicznie  512 937 979

.
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                        CO W KRAKOWIE PISZCZY ?
                          atrakcje w naszym mieście

Teatr dla dzieci "Bajka o Szewczyku"

Gdzie?: Teatr Groteska
Kiedy?: 27-30 kwietnia 2019, 31 maja 2019
Ile?: bilet normalny partner dzieci 28 zł

Bajka o Szewczyku składa się z dwóch części:
spektaklu oraz warsztatów teatralnych,
wzbogacających i uzupełniających przedstawienie.

Dzieci 2 - 8 lat
czas trwania: 85 min

Bajka ta to nie tylko nowa interpretacja znanego
podania lecz przede wszystkim zabawa w
poszukiwanie objaśnień. Jak szewczykowi udało
się pokonać smoka? Po co stawiano kopce?

Przedstawienie opatrzone muzyką, w której nietrudno
doszukać się charakterystycznych dla krakowskich
okolic dźwięków.

Filmy dla dzieci: "Mia i biały lew"

kraj: Francja
czas: 1godz 38min
premiera: 1 lutego 2019 (Polska)
kina: Cinema City (Bonarka i Zakopianka) i Multikino
Dzieciństwo 10-letniej dziewczynki o imieniu Mia
zmienia się w wielką przygodę,
kiedy jej rodzice postanawiają przenieść się z
zatłoczonego Londynu do Afryki, aby w
jej sercu prowadzić niezwykłą farmę. Pewnego dnia
na świat przychodzi na niej
piękne i jedyne w swoim rodzaju białe lwiątko o
imieniu Charlie. Tak zaczyna się
historia zdumiewającej przyjaźni między dziewczynką
i wyjątkowym zwierzęciem,
którzy wspólnie wychowują się w najbardziej
malowniczym zakątku Ziemi. Kiedy Mia
kończy 14 lat, a Charlie dorasta i staje się potężnym
lwem, jej ojciec podejmuje
dramatyczną decyzję. 

. .

.
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.

                            DZIECI WIEDZĄ LEPIEJ
                               kącik przedszkolaka

                                                  ŻYCIE                                                            

Nadeszła wiosna, zbliża się Wielkanoc. To dobry czas by porozmawiać o
życiu. Czym jest, co to znaczy żyć? - o tym opowiedzą przedszkolaki.

"Życie to jest to, żeby cały dzień żył. Jak ktoś żyje to ma serce" (Kasia K.
grupa "Krasnoludki")

"Życie jest wtedy, gdy ktoś się urodzi. Do życia jest potrzebna woda
mineralna" (Tymon K. grupa "Krasnoludki")

"Osoba, która żyje - je" (Kamil K. grupa "Krasnoludki")

"Życie to, gdy rośliny się budzą do życia. Ludzie się chłodniej ubierają.
Rodzi się dzieci" (Helenka S. grupa "Smoki")

"Życie jest po to żeby żyć. Życia w zimie nie ma. Życie zaczyna się na
wiosnę i w lato" (Lilka T. grupa "Smoki")

"Życie to życie. Gdyby nie było życia, nie byłoby ludzi" (Mikołaj K. grupa
"Smoki")

"Kula Ziemska to życie. Życie to Słońce, bo Słońce też nam coś daje.
Życie to rodzice, bo gdyby nie było rodziców, nie byłoby nas" (Marysia W.
grupa "Puchatki")

"Życie to my i miłość. I nasze dobre serce i nasz świat. Po prostu nasze
planety. Żeby wszyscy ludzie byli zdrowi. (Hania Sz. grupa "Puchatki")

"Życie to dusza" (Laura Ś. grupa "Puchatki")

czy Wasze dziecko jest twórcze?

wiersze, rymowanki, teksty
autorskich piosenek można
wysyłać na adres:

katarzynabartosik.bajkowy@gmail.
com 

z pewnością opublikujemy!

.
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                                                                  WIOSENNE ZAGADKI

1.  Myszek nie łowią, ptaszków nie jedzą, te kotki szare, co na drzewach siedzą. (bazie)
2.  Wrócił zza morza, chodzi po błocie, w czerwonych butach, biały pan… (bociek)
3.   Płynie po niebie mała lub duża, gdy słońce skryje, świat się zachmurza. (chmura)
4.  Młody juhas w górach chwycił się za głowę, gdy zobaczył w śniegu kwiaty fioletowe. (krokusy)
5.  W brązowych kapturkach chowają się listki wiosną, a potem będą zielone, gdy trochę podrosną. (pąki)
6.  Choć są malutkie, lecz pracowite. Ciągle wędrują po leśnych ścieżkach. Z drobnych igiełek budują pałac, w
którym ich tysiąc naraz zamieszka. (mrówki)
7.  Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? (tulipan)
8.  To  jest  takie  dziwne  zwierzę,  bo  ma  tylko  jedną nogę .Własny domek ma na grzbiecie, kto to jest, na
pewno wiecie ? (ślimak)
9.  Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, kwitnie dzwonkami, chociaż nie zadzwoni (konwalia)
10.  Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa. I co roku tym się chlubi,
że zielenią świat okrywa (maj)

                                                                WIOSENNE RYMOWANKI

·  Przez deszczyk pokropione rosną listeczki ….(zielone)
·  Zajączki kicają i trawki …. (szukają)
·  Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez … (ogona)
·  Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się …(chowają)
·  Bocian ma ostro zakończony dziób… (czerwony)

,

                 „WIOSNĄ…”
          DOKOŃCZ  ZDANIE

Wiosna sprawia, że…

Wiosna potrafi…

Wyczarowuje kolorowe…

Wiosenna pogoda jest…

Spacerując wiosną można
zobaczyć...

O wiosennym poranku słychać...

Wiosną rosną....

Wiosna budzi....

Dzięki wiośnie....

                              ZAGADKI DLA DZIECI
                         rozwijanie mowy i myślenia

,
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adres do korespondencji : 

katarzynabartosik.bajkowy@gmail. com

numer wakacyjny 

czerwiec/lipiec

aktualny numer

poprzedni numer

zimowy

.

.

               WYDANIA GAZETKI NA ROK 2018/2019 
                                        planowane

.

.


