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Co nas czeka w październiku?





Wycieczka do kina- 1 października; grupy z ul. Czorsztyńskiej;
Dzień Uśmiechu- 5 października;
Dzień Poczty Polskiej – 18 października;
Wycieczka do Muzeum Etnograficznego na warsztaty pt.: „Gdzie
mieszka Krakowiak i Krakowianka?”- 18 października; grupa: Myszki;
 Teatrzyk w przedszkolu – „Pani Jesień dary niesie”- 9 października
9.00 – Stattlera
10.00 – Czorsztyńska

POCZYTAJ MI MAMO I TATO!

Kasztanek w przedszkolu
Za oknem zrobiło się kolorowo, jakby przeszedł malarz z paletą farb i pomalował całą
okolicę. Na drzewach pełno było barwnych liści – tu żółte, tam czerwone, na innym drzewie
pomiędzy zielonymi listkami widać było pomarańczowe barwne plamy. A gdy tylko pojawiał się
Wietrzyk Psotnik, kolorowe liście wirowały, tańczyły z nim, aż zmęczone po zabawie kładły się
na trawie i odpoczywały.
Pewnego dnia na barwnym liściowym dywanie wylądowała mała, zielona kolczasta kulka.
Podskakiwała wesoło, aż na jej łupince pojawiło się pęknięcie i wyskoczył z niej błyszczący,
brązowy kasztanek. Przetarł oczka i z zachwytu aż zaniemówił…
– Ojeju! Jak tu pięknie… – odezwał się po chwili i ruszył przed siebie.
Spacerował po parkowych alejkach i wciąż zachwycał się jesiennymi krajobrazami – te barwy,
kolory… po prostu cudowne! Nagle zdarzyło się coś dziwnego… Kasztanek uniósł się do góry.
– Co się dzieje? Czy ja latam? To przecież niemożliwe! – powiedział kasztanek. I w tym samym
momencie wylądował w koszyczku, gdzie czekały na niego inne kasztany.
– Gdzie ja jestem? I skąd się tu wziąłem? – zapytał przerażony.
– Nie bój się! Jesteśmy w koszyczku przedszkolaków – odpowiedział największy z kasztanowej
gromadki. – Dzieci zabiorą nas do przedszkola, a tam… sam zobaczysz! Będzie naprawdę fajnie!
Dzieci spacerowały jeszcze przez chwilę, a do kasztankowej gromadki w koszyczku dołączyło
jeszcze sporo jesiennych skarbów – kolorowe liście, żołędzie w śmiesznych berecikach, dostojne
orzechy i piękna czerwona jarzębinka, która bała się nie mniej od małego kasztanka.
W przedszkolu dzieci przygotowały dla swoich gości honorowe miejsce – dla każdego znalazł się
przytulny domek: liście ułożone w piękne bukiety zamieszkały w wazonach i ozdabiały salę,
kasztanki, orzechy i żołędzie dostały piękne koszyczki, a jarzębinka usiadła na najwyższej półce
kącika przyrody, by każdy mógł ją podziwiać.
Dzieci z wielką radością zapraszały swoje skarby jesienne do zabawy: układały z nich piękne
jesienne obrazy, kasztany zamieniały się w ludziki, orzeszki podróżowały wielkimi ciężarówkami.

Kasztanek obserwował ze swojego koszyka przez okno, jak bardzo zmienia się świat – coraz
częściej padał deszcz, było szaro i ponuro…
„Jakie szczęście, że trafiłem do koszyczka przedszkolaków” – pomyślał, przyglądając się czule
dzieciom, które właśnie układały się na swoich leżakach na drzemkę.
– Tu naaa…prawdę nie można się nudzić – powiedział kasztanek ziewając, po czym ułożył się
wygodnie w swoim koszyku i zasnął. On też musiał odpocząć, aby mieć siłę na zabawę z dziećmi.
Źródło: Gabriela Gąsienica, Kalendarz Nauczycielki Przedszkola, [dodatek: CD. wrzesień]

Uśmiechnij się – zasłyszane w przedszkolu….
Jedna z cioć pokazując gałąź jarzębiny, pyta dzieci:
- Czy ktoś wie, jak nazywają się te czerwone kuleczki, które rosną na gałęzi?
- „BIRZANIA” – odpowiada jeden z chłopców.
- „ZWARIOWAŁEŚ?! NIE BIRZANIA, TYLKO BIRZAMINA” – poprawia go oburzona
dziewczynka. 

Źródło: grupa przedszkolna Niedźwiadki

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW
W CYFROWYM ŚWIECIE… czyli:
Wpływ telewizji na zachowanie, zabawy i rozwój dzieci w wieku
przedszkolnym

Dziecko od najmłodszych lat znajduje się w kręgu różnego rodzaju oddziaływań, które
kształtują jego rozwój. Początkowo są to osoby z jego najbliższego otoczenia, później grupy
rówieśnicze, wychowawcy, różnego rodzaju instytucje lokalne, a także ponadlokalne, do których
właśnie zaliczane są media.
W ostatnich latach telewizja stała się środkiem przekazu stale zmieniającym się. Czasy,
kiedy żyliśmy w błogim przekonaniu, że telewizja jest elementem integrującym rodzinę, a dziecko
przed telewizorem jest bezpieczniejsze niż na ulicy – minęły bezpowrotnie. Dotarliśmy do
momentu, kiedy telewizja stała się problemem. Jej niepowstrzymany wpływ niepokoi
społeczeństwo, zwłaszcza w kontekście przestępczości dzieci i młodzieży.
Obecnie dostęp do telewizji ma w zasadzie każde dziecko. Na rynku aż roi się od ofert
programowych, które poprzez swoją różnorodność i bogactwo programów skutecznie
„przykuwają” dzieci do odbiorników. Telewizja zawładnęła życiem bardzo wielu dzieci i ich
rodzin, podporządkowała sobie ich rozkład zajęć w ciągu dnia, przyciągając i zatrzymując
codziennie na wiele godzin członków rodziny przed telewizorem.
Telewizja ma ogromne możliwości emocjonalnego oddziaływania na małego odbiorcę.
Pobudza zachowania aspołeczne, a poprzez popularyzację negatywnych wzorców przyczynia się
do upadku autorytetów, wartości, norm, zaciera różnice między wyobraźnią, a rzeczywistością.
Poważny niepokój budzi również częstość występowania w telewizji negatywnych emocji.
Bohaterowie stają się często modelami, których sposoby zachowania i słownictwo jest później

naśladowane przez dzieci. Częste oglądanie przez dzieci tego typu programów powoduje, że
dzieci z czasem oswajają się z agresją i grozą, i przyjmują ją jako pożądaną formę zachowania.
Widać wyraźnie, że telewizyjna fikcja wkroczyła w świat ich dziecięcych zabaw i fantazji.
Dzieci bardzo lubią identyfikować się ze swoimi ulubionymi bohaterami, którzy są silni, odważni
i waleczni, i takimi właśnie chcą one być w zabawie.
Pamiętajmy, że dziecięca percepcja różni się od naszej, dorosłej. U dzieci często zaciera
się granica pomiędzy rzeczywistością a fikcją, a telewizja nie jest „przejrzysta” w jej dostrzeganiu.
Profesjonalnie przygotowane obrazy telewizyjne są postrzegane przez dzieci jako faktyczne.
Dlatego wystarczy jedynie, aby rodzic obejrzał film razem z dzieckiem i później przeanalizował
go choćby przez rozmowy, wskazując różnice pomiędzy rzeczywistością a fikcją.
Jeżeli rodzice nie poświęcają wystarczającej ilości czasu dzieciom, samodzielnie
selekcjonują one to, co chcą oglądać. Wydaje się, że rodzice są zadowoleni z tego, że telewizor
wyręcza ich w obowiązkach wychowawczych. Nie stosując zaleceń, co warto obejrzeć, jak
i surowych zakazów związanych z tematyką programów, rodzice przyczyniają się do negatywnego
wpływu telewizji na ich dzieci, a te, oglądając co chcą, wkraczają w świat kultury dorosłych,
jednocześnie nie mając odpowiednich umiejętności komunikacyjnych, aby zrozumieć ich treść.
Konieczna jest zatem stała kontrola polegająca na dokładnym doborze programów, na
oglądaniu ich wspólnie z dzieckiem oraz na dyskusji na temat scen zawierających negatywne
wzorce zachowań, a także na zwróceniu uwagi na różnice pomiędzy fikcją telewizyjną,
a rzeczywistością, w której żyjemy.
Źródło: http://www.przedszkole70.bydgoszcz.pl/kacik-dla-rodzicow/

Zachęcamy również do oglądnięcia materiału dotyczącego tzw. dziecka tabletowego:

https://www.youtube.com/watch?v=YmX20QCtBvw

MAŁY ARTYSTA
Połącz koperty z liśćmi, rysując po śladach.
Każdą kopertę pokoloruj na ten sam kolor co liść, z którym została
połączona.

Źródło: Bliżej Przedszkola, nr 9.204/2018, s. 87.

KĄCIK LOGOPEDYCZNY
Poranne

ćwiczenie;

przygotowanie

do

ćwiczeń

logopedycznych

„Masażyk twarzy na dobry humor”

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.

Ćwiczenia właściwej realizacji głosek- Wierszyk „Szumiące drzewo”
Zaszumiało drzewo:
szy, szy, szy, szy, szy, szy…
Chciało wskoczyć do pociągu
i pojechać w świat daleki,
tam, gdzie góry, morza, rzeki…

Pędzi pociąg wesoło:
czu, czu, czu, czu, czu, czu...
Wciąż omija stare drzewo.
Mknie przez pola, góry, lasy,
Słysząc drzewa szelest czasem:
szy, szy, szy, szy, sz, szy…

Gra logopedyczna „Minki”

Instrukcja do gry MINKI:
Do gry potrzebne będą: kostka, pionki (np. zakrętki) i wydrukowana plansza. Zasady są proste –
gracz przesuwa swój pionek do przodu o tyle pól, ile oczek wylosował rzucając kostką. Następnie
naśladuje minkę Mi narysowaną tam, gdzie się zatrzymał. Oczywiście, kto pierwszy dotrze do mety
ten wygra, ale kto dotrze tam ostatni będzie miał najwięcej zabawy 
Źródło: http://www.edugracja.pl/2015/04/mimowa-gry-logopedyczne/

KĄCIK MAŁEGO KUCHARZA
Ekspresowe, ZDROWE i PYSZNE ciasteczka owsiane:
Składniki:
1 i ½ szklanki płatków owsianych
1 i ½ szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej
½ szklanki oleju rzepakowego
½ szklanki cukru (można dać miód, syrop z agawy, itp)
2 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżki słonecznika
2 łyżki posiekanych orzechów laskowych
2 łyżki posiekanych orzechów włoskich
2 garści rodzynek
garść posiekanych daktyli
4 łyżki kokosu
3 łyżki kako
Ok. 1 – 1 i ½ szklanki wody

Sposób wykonania:
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Masa ma być lekko luźna. Blaszkę wyłożyć
pergaminem, nakładać masę łyżką w formie okręgów. Piec w temperaturze 160 stopni 10-15 minut.
Przed spożyciem można posypać cukrem pudrem.

ZAGRAJMY RAZEM
Memory- gra pamiciowa.
Wydrukuj obrazki dwa razy, tak aby do gry służyło 16 kart.
Rozłóż po cztery karty w czterech rzędach. Gracz 1 odkrywa dwie karty, jeśli tworzą one paręzabiera je ze sobą, jeśli nie- ruch przejmuje Gracz 2. Wygrywa gracz, który zebrał większą ilość
par.

Źródło: https://dzieckiembadz.blogspot.com/2017/10/lisciaste-memory-do-pobrania.html

