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Witamy w Nowym 

Roku 2022! 

Z tej okazji 

pragniemy Państwu 

życzyć Roku bez 

trosk i zmartwień, 

życia w miłości, 

przyjaźni i szczęściu. 

Oby najskrytsze 

marzenia znalazły 

urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech. 

 

Urodzinki w grudniu obchodzili: 

 

 Grupa Pszczółki 

-Jerzy 

 Grupa Słoneczka 

-Ricardo 

 Grupa Kotki 

-Dawid 

-Kornelia 

 Grupa Żyrafki 

-Kacper 

 Grupa Króliczki 

-Szymon 

-Natalia 

 Grupa Motylki 

-Maja 

-Weronika 

-Antonina 

 Grupa Kaczuszki 

-Maja 

-Wiktoria 

-Nicola 

 



1. Poczytaj mi Mamo! Poczytaj mi Tato!   

 

„Weekend u dziadków” 

(Agnieszka Borowiecka) 

 W czwartek przy kolacji tata oznajmił, że w weekend muszą wyjechać z mamą            

na bardzo ważną konferencję, więc dzieci spędzą dwa dni u dziadków. 

- Ja nie chcę jechać na wieś- zaczął jęczeć najstarszy Filip. – Niech babcia przyjedzie do nas- 

zaproponował. – Na wsi jest nudno i nie ma zasięgu! – dodał obrażony i wlepił wzrok            

w telefon. 

 Michaś i Karolinka, najmłodsze z rodzeństwa, z początku bardzo się ucieszyli,            

że znów spotkają się z dziadkami, ale że zwykle robili to, co starszy brat, toteż jednakowo 

zaczęli marudzić,  że na wsi nie ma żadnych atrakcji, a babcia z dziadkiem nie umieją się 

bawić.  

 Mama próbowała im tłumaczyć, że jest zima i babcia z dziadkiem nie będą jechać taki 

kawał, żeby się nimi zająć, a tata tylko uciął dyskusję, mówiąc że trochę nudy jeszcze nikomu 

nie zaszkodziło, a poza tym mądre dzieci zawsze znajdą sobie jakieś zajęcie, a chyba jego 

dzieci są mądre. Tego nikt nie zamierzał kwestionować, więc w piątek po południu trójka 

naburmuszonego rodzeństwa zasiadła na tylnym siedzeniu auta i dała się powieźć przez 

zaśnieżone pola do dziadków na wieś.  

 Babcia z dziadkiem bardzo się ucieszyli. Wyściskali wnuczęta po kolei i zrobili 

wszystkim gorącą herbatę z sokiem malinowym. Mama z tatą pojechali w dalszą drogę,           

a dzieci położyły się spać, gdyż zrobiło się już późno. Lecz nazajutrz z samego rana dzieci 

zaczęły się nudzić. 

- Babciu, co będziemy robić?- pytała Karolinka, a Filip obrażony na cały świat tylko czekał 

na odpowiedź, aby stanowczo odmówić.  

- Kiedy ja byłem mały- zaczął dziadziuś- zjeżdżaliśmy z górki na worku z sianem. Ależ to 

była zabawa! 

  Filip tylko wywrócił oczami, lecz maluchy zapaliły się do tego pomysłu.  

- Ale skąd tu wziąć siano?- dopytywał Michaś. 

- Nic się nie martw- odparł dziadziuś i zaczął zakładać buty. 

  To znaczyło, że plan wyśmienitej zabawy miał już w głowie. Michaś z Karolinką 

pobiegli za dziadkiem na podwórko, a Filip został z babcią w kuchni. Poopowiadał jej trochę, 

co słychać w szkole i w jaką nową grę ostatnio gra i jak dobrze mu idzie. Lecz po jakimś 

czasie kątem oka zauważył młodsze rodzeństwo szalejące z dziadkiem na pobliskiej górce. 

Ich głośne krzyki i śmiechy słychać było nawet w kuchni, mimo zamkniętych okien.  



- Babciu, to może ja też pójdę się z nimi pobawić- stwierdził wreszcie Filip. 

 Babcia przyznała, że to dobry pomysł i sama też wyszła na podwórko, a nawet po 

długich przekonywaniach dała się namówić na zjazd na worku. A kiedy pęd powietrza 

zdmuchnął jej beret z głowy, wszyscy zaśmiewali się do rozpuku, z samą babcią na czele. 

Potem jeszcze razem ulepili bałwana i urządzili sobie bitwę na śnieżki, a gdy wrócili do 

domu, zjedli najpyszniejsze na świecie pierogi z kapustą i wszyscy zgodnie stwierdzili, że już 

dawno tak dobrze się nie bawili.  

 Kiedy w niedzielę mama z tatą wrócili z konferencji, cała trójka akurat budowała            

z dziadkiem igloo i nie było mowy, by zapędzić ich do domu choćby pod groźbą kary. 

Dopiero gdy zaczęło się ściemniać, wpadli do kuchni, pytając dziadka, czy ich śnieżna 

budowla wytrzyma do następnego weekendu, bo jeśli tak, to muszą koniecznie przyjechać 

jeszcze raz. 

- Albo zbudujemy nowe igloo- rzekł z zapałem 

Michaś – jeszcze większe i bardziej wytrzymałe 

niż to. 

Dzieci ociągały się z wyjazdem do domu. Po 

trzy razy prosiły o herbatę z sokiem malinowym    

i dokładkę ciasta, które babcia upiekła na deser. 

A gdy kategorycznie trzeba już było wyruszyć w 

powrotną drogę, wyściskały babcię i dziadka 

najserdeczniej i zapowiedziały się z kolejną 

wizytą za tydzień.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Lektura dla Rodziców 

Jak wspierać rozwój mowy dziecka: 

1. Mówiąc do dziecka jak najczęściej (stosując tzw. kąpiel słowną) 

Wykorzystujemy do tego codzienną aktywność. Wykonując daną czynność, opowiadamy           

o niej, np. „Robię zupę, obieram marchewkę. Popatrz, marchewka jest twarda i 

pomarańczowa. Dotknij – jest twarda”. Komentujmy możliwie często to, co sami robimy i co 

robi małe dziecko. Mówmy do naszego dziecka wyraźnie, by wszystkie wypowiadane przez 

nas słowa były czytelne. Unikamy zdrobnień, opisujemy czynności. Starajmy się wyróżniać – 

gestem, intonacją – nazwy w wypowiedziach. 

2. Słuchając – obserwujmy dziecko i podążajmy za nim 

Podbudowujmy w dziecku chęć komunikowania się, dostrzegając jego potrzeby. Nie 

wyręczajmy dziecka w mówieniu, nie starajmy się zrozumieć w lot jego potrzeb – niech 

próbuje nam je przekazać słowami. Nie przerywajmy dziecku, pozwólmy dokończyć 

wypowiedź. Gdy podpowiadamy mu słowa, zwroty, dajmy również możliwość wyboru 

odpowiedzi. Nasze słownictwo powinno być zróżnicowane, ale znane dziecku. Podstawową 

formą ćwiczeń powinna być rozmowa. 

3. Powtarzając treść w poprawnej formie 

Gdy dziecko mówi po swojemu, powtarzajmy po nim tę samą treść w poprawionej 

gramatycznie formie, ale nie nalegajmy, żeby dziecko powtarzało słowa. Na początku nie 

wymagajmy również prawidłowej artykulacji. 

4. Czytając! 

Czytajmy  książeczki, nazywajmy to, co widzimy na ilustracjach. Sprawdzajmy, czy rozumie 

wszystkie wyrazy, zadając mu pytania. 

5. Śpiewając, powtarzając wierszyki, wyliczanki 

Do codziennych zajęć włączmy zabawy ruchowe, najlepiej przy muzyce, piosenkach – 

świetnie sprawdzają się tu piosenki, podczas śpiewania których pokazujemy części ciała. 

6. Naśladując odgłosy 

W nabywaniu mowy bardzo dużą rolę odgrywa słuch fonematyczny (zwany mownym). Warto 

go ćwiczyć. Świetnie sprawdzają się tu wszelkiego rodzaju onomatopeje. Zachęcajmy 

dziecko do naśladowania odgłosów otoczenia, „mowy” zwierząt, pojazdów, samemu dając 

przykład, ale też uważnie przysłuchując się naszemu dziecku. Starajmy się łączyć wydawanie 

różnych dźwięków i naśladowanie odgłosów z ruchami rąk i całego ciała.  

W wieku 2-4 lat dziecko powinno wysłuchiwać i rozpoznawać odgłosy z otoczenia bez 

pomocy wzroku. Starsze dzieci bawić się mogą w powtarzanie rytmów, wyklaskiwanie, 

wystukiwanie (np. używając instrumentów muzycznych), a potem w wysłuchiwanie wyrazów 

w zdaniach, sylab i głosek w wyrazach. 



 

 

Propozycje ćwiczeń z zakresu profilaktyki logopedycznej w formie językowej zabawy 

 

„Małpka FIKU MIKU” 

 

Mała małpka Fiku Miku ma pomysłów wprost bez liku. 

Lubi budzić się o świcie (przesadne wymawianie samogłosek AAAA, OOO) 

skakać, brykać po suficie (unoszenie języka do podniebienia) 

Lubi robić głupie miny (wciąganie policzków do buzi) 

do lusterka bez przyczyny! 

Jak balonik się nadymać (nadmuchiwanie policzków) 

i powietrze w buzi trzymać. 

Hmmm – podziwiać swoją buzię (mocne zaciskanie warg) 

I przygryzać wargę w górze (nagryzanie ząbkami  wargi górnej) 

Znów ząbkami dolną chwytać (nagryzanie ząbkami wargi dolnej) 

To zabawa znakomita. 

Lubi język pokazywać (dotykanie językiem górnej wargi) 

Usta wkoło oblizywać (oblizywanie warg) 

Liczyć ząbki swym językiem (liczenie językiem górnych ząbków) 

dotknąć nosa, brody migiem (dotykanie językiem nosa, brody) 

i kącików ust po bokach (przesuwanie językiem od lewej do prawej strony) 

Jak koń parskać albo cmokać (cmokanie – rozłączanie sklejonych warg) 

La la la wciąż podśpiewywać , 

wesolutko podskakiwać (uderzenie czubkiem języka o podniebienie) 

i zagwizdać jak wiaterek (gwizdanie na pieska) 

A gdy wyjdzie na spacerek  

naśladować dźwięk silnika (parskanie wargami : prrrr, brrr) 

i ze strachu przed nim zmykać! 

 Tekst: D. Zawadzka 

 



Zabawy paluszkowe 

* To dziadek – ze mną majsterkuje ( kciuk) 

To babcia – lody mi kupuje ( wskazujący) 

To tata – w piłkę ze mną gra  i o zdrowie moje dba( środkowy) 

To mama – czyta mi do ucha( serdeczny) 

a to …….( imię dziecka) – różnych bajek słucha ( mały) 

 

* To jest krzesło ( kciuk) 

to szafa( wskazujący) 

to łóżko ( środkowy) 

to stoliczek ( serdeczny) 

A to mój pokoiczek ( mały) 

 

* Kto pod stołem ?- mały kotek ( kciuk) 

Co chce zrobić? - wskoczyć na płotek ( wskazujący) 

Co na płotku? - wróbelki ( środkowy) 

Co robią? - raban wielki ( serdeczny) 

Z kim  się będą bawić? - z kotkiem pod płotkiem 

Tekst :Akademia wzorowej wymowy : D.Klimkiewicz, E.Siennicka-Szadkowska 

Ćwiczenia narządów mowy przygotowujące do poprawnej  wymowy głosek : 

( dziecko wykonuje ćwiczenia przed lusterkiem) 

 S,Z, C, DZ 

> Rozciągaj i zwężaj wargi (na przemian) 

>Naśladuj odgłos karetki pogotowia : eo , eo, 

>Wykrzywiaj usta w lewo, a potem w prawo 

>Wysuwaj język na brodę, a potem chowaj do buzi 

> Oblizuj dolną wargę 

>Oblizuj dolne zęby 

> Rób wahadełko, przesuwając język z jednego kącika ust do drugiego 

SZ Ż, CŻ, DŻ  

> Cmokaj 



>Posyłaj buziaczki 

>Dmuchaj np. wiatraczek, piórko, bańki mydlane, zabawki pływające po wodzie 

>Nadymaj policzki ( balonik) 

>Wysuwaj język do przodu i chowaj go 

>Wysuwaj język, układając go tak, by raz był szeroki, raz wąski 

> Dotykaj językiem wargi dolnej i górnej 

>Oblizuj wargi 

>Otwieraj i zamykaj zęby bez odrywania języka od podniebienia 

 

Ś Ź Ć DŹ 

>Wysuwaj i cofaj język za zęby (w płaszczyźnie poziomej)  

>”Licz” ząbki językiem dotykając je po kolei 

>Oprzyj czubek języka o dolne zęby i wypychaj go 

>Rozciągaj wargi w uśmiechu 

>Wciągaj policzki do środka, a potem wypychaj je na zewnątrz jamy ustnej 

> Ruszaj dolną wargą w prawo, lewo 

L 

>Unoś język w kierunku nosa 

>Przesuwaj język w kąciki ust 

>”Myj” językiem górne zęby 

> „Licz językiem” górne zęby 

> Przesuwaj językiem  po podniebieniu od górnych zębów w głąb jamy ustnej 

>Przesuwaj językiem po podniebieniu (malowanie sufitu) 

>Szeroko otwieraj usta  i zamykaj je  

>Wymawiaj samogłoski parami : i- u, a-e, u- i, o-y 

> Wymawiaj samogłoski w kolejności : a, e, y, o, u, i 

R 

>Mlaskanie – wyobraź sobie smakowite danie i głośno mlaszcz 

>Guma do żucia- spróbuj żuć twój język tak jak żujesz gumę balonową 

>Wyścigi konne – energicznie klaszcz językiem o podniebienie 

>Smakołyk -  wyobraź sobie, że ssiesz landrynkę czubkiem języka 



> Pieczątki – teraz twój język będzie stawiał pieczątki  na kopertach (ząbkach) Dotykaj 

językiem każdego zęba osobno, zarówno u góry jak i na dole 

> Drukarka – twoja buzia to drukarka, a język to papier. Spróbuj wysunąć język z buzi, 

przeciskając go przez zbliżone zęby. 

 

Opracowanie : 

 logopeda  M.  Dudzicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Podróże małe i duże 

 

Zamek Pieskowa Skała 

 

Są takie miejsca, które 

polecamy odwiedzać późną 

jesienią, zimą lub wczesną 

wiosną. Dzisiejsza 

propozycja zdecydowanie 

należy właśnie do takiej 

grupy atrakcji. W tzw. 

sezonie potrafi tu być bardzo 

tłoczno a w innej porze roku 

pusto, cicho i kameralnie, tak 

jak w znajdującym się  

w okolicy Ojcowskim Parku 

Narodowym. 

Zamek w Pieskowej Skale, bo o nim dzisiaj będziemy pisać, to jeden z zamków wchodzących 

w tzw. system Orlich Gniazd. Obecnie jest tu oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Najstarsza wzmianka o zamku w tym miejscu pochodzi z 1315 roku. Miejsce jest strategiczne 

gdyż można stąd bronić dostępu do Doliny Prądnika (w której położony jest Ojcowski Park 

Narodowy) czyli drogi łączącej Kraków ze Śląskiem 

Obecnie można zwiedzać wnętrza zamkowe chociaż, niestety, nie zachowały się żadne 

oryginalne wystroje czy sprzęty. Aktualnie wystawiane przedmioty pochodzą z kolekcji 

Zamku Królewskiego na Wawelu i przedstawiają przemiany stylowe w dziejach sztuki 

europejskiej od Średniowiecza do Dwudziestolecia Międzywojennego. Szczegółowe 

informacje o godzinach zwiedzania i cenach biletów: http://pieskowaskala.eu/zwiedzanie/ 

W Zamku znajduje się także całkiem niezła restauracja Herbowa i taras widokowy z którego 

najlepiej oglądać dziedziniec i mury 

(taras niebiletowany, wejście przez 

restauracje). Można też bezpłatnie 

wejść na wewnętrzny dziedziniec 

Zamku i krużganki. U podnóża 

Zamku słynna skała Maczuga 

Herkulesa.  Można także udać się na 

krótki spacer po lesie w kierunku 

północno-wschodnim (na Wielmoże). 

http://okolicekrakowa.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/P1150189.jpg
http://pieskowaskala.eu/zwiedzanie/


Wycieczkę połączyć ze spacerem po szlakach Ojcowskiego Parku Narodowego, położonego 

tylko około 7 km od Zamku. 

Czy można się tam udać z dziećmi?: Do Zamku można dojechać z dwóch stron. Od strony 

drogi Sułoszowa-Ojców i od Wielmoży. Decydując się na pierwszą opcję dojazdu                 

do pokonania będą dość strome schody więc jeśli chcecie jechać z wózkiem to będzie ciężko. 

Dojeżdżając od strony Wielmoży można w jakieś 15 minut (ok 1 km) dojść do Zamku           

po płaskiej asfaltowej drodze. Co do zwiedzania samego Zamku to w części z restauracją 

znajduje się winda więc z wózkiem dojedziecie i do restauracji i do tarasu widokowego.          

W samym Zamku, na ekspozycji, z wózkiem będzie ciężko bo są tylko schody.                      

Co do atrakcyjności dla maluchów to i tak myślę, że głównie sam dziedziniec plus taras 

widokowy. Wystawa zawiera ekspozycje sztuki europejskiej, raczej bez rycerzy, szabel            

i innych atrakcji mogących zaciekawić młodych turystów.  

JAK DOJECHAĆ: dojazd samochodem osobowym z Krakowa zajmuje około 40 minut.       

U podnóży Zamku i Maczugi Herkulesa znajdziecie sporo parkingów, poza sezonem 

bezpłatnych, w sezonie podejrzewam, że jednak już z jakąś opłatą. Do Zamku można także 

dojechać od strony Wielmoży (parking płatny parking – 5 zł za cały dzień) ale wtedy trzeba 

będzie przejść ok. 1km asfaltowej drogi (wszystko bardzo dobrze oznaczone). Dojazd 

komunikacją zbiorową może być nienajłatwiejszy, gdyż Zamek nie znajduje się bezpośrednio 

przy jakieś miejscowości. Możecie próbować dojechać busem jadącym z dworca w kierunku 

Sułoszowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://okolicekrakowa.com.pl/zamek-pieskowa-skala 



4. Mały Artysta 

 
Pora powitać Nowy Rok w wybuchowy sposób! Jak to zrobić?  

 

 
 

 

 

Potrzebne będą: rolki po papierze toaletowym, farby, kreatywne druciki, klej 

do prac plastycznych, taśma klejąca, patyczki (np. do szaszłyków), kolorowe 

tasiemki, papier kolorowy, nożyczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpierw pomaluj rolkę po papierze farbą i poczeka aż wyschnie. Następnie       

–z pomocą Rodzica, umieść w środku kolorowe tasiemki i druciki. Pozostała do 

zrobienia jeszcze czapeczka i gotowe! 

 
Źródło: Kolorowe petardy - Dzieciaki w domu 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2013/12/kolorowe-petardy.html


5. Projekt „Co słonko widziało” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, że nasze przedszkole bierze 

udział w projekcie „Co słonko widziało?”. 

Oczywiście jest to projekt realizowany przez 

nauczycieli, ale jednym z zadań jakie mamy do 

wykonania jest zaangażowanie w niego Rodziców.      

I tutaj mamy prośbę: jeżeli ktoś z Państwa miałby 

ochotę przyjść do grupy swojego dziecka i poczytać 

wiersze M. Konopnickiej to bardzo zapraszamy. 

Tym razem, w ramach projektu proponujemy wiersz pt. „Rzeka” 

 

„Rzeka” M. Konopnicka 

 

Za tą głębią, za tym brodem, 

Tam stanęła rzeka lodem; 

Ani szumi, ani płynie, 

Tylko duma w swej głębinie: 

 

Gdzie jej wiosna, 

Gdzie jej zorza? 

Gdzie jej droga 

Het do morza? 

 

Oj, ty rzeko, oj, ty sina, 

Lody tobie nie nowina; 

Co rok zima więzi ciebie, 



Co rok wichry mkną po niebie. 

 

Aż znów przyjdzie 

Wiosna hoża 

I popłyniesz 

Het do morza.  

 

Nie na zawsze słonko gaśnie, 

Nie na zawsze ziemia zaśnie, 

Nie na zawsze więdnie  kwiecie, 

Nie na zawsze mróz na świecie. 

 

Przyjdzie wiosna, 

Przyjdzie hoża, 

Pójdą rzeki 

Het do morza 

 

 

 

 

 

 

6. Co nas czeka w styczniu? 

* 01.01-Nowy Rok 

* 06.01-Święto Trzech Króli 

* 18.01-Dzień Kubusia Puchata 

* 21.01-Dzień Babci 

* 22.01-Dzień Dziadka 

 


