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NOWINKI 
PRZEDSZKOLNE

Publicznego Przedszkola w Większycach przy 
ZS-P w Większycach, oddział zamiejscowy

 w Poborszowie



WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA:

 Międzynarodowy Dzień Kropki

"Kropka" to napisana oszczędnym językiem      
i pięknie zilustrowana historia dziewczynki,
która nie wierzy w własne możliwości. Ta
opowieść poruszyła serca wielu dorosłych, którzy czytając ją swoim 
dzieciom, uczniom, rozmawiają o talentach drzemiących w każdym z nas. 
Książka odniosła niebywały sukces i została przetłumaczona na 
kilkadziesiąt języków, a nawet wydana alfabetem Braille’a! Stała się 
inspiracją do zorganizowania Międzynarodowego Dnia Kropki 
(International Dot Day). W naszym przedszkolu obchodziliśmy ten dzień 
16 września.

 Sprzątanie świata



 Dzień chłopaka

 Wizyta Policjanta

 Festiwal Piosenki Jesiennej
 22 października, jak co roku wzięliśmy udział w Festiwalu Piosenki 
Jesiennej, który organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury 
w     Reńskiej Wsi. Zaprezentowaliśmy się piosenkami pt. „Niteczka do 
niteczki” oraz „Jesień jak zaczarowana”. 

30 września odwiedził nas pan policjant, który porozmawiał z dziećmi 
o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności omówił 
zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Podczas pogadanki przestrzegł 
przed zbliżaniem się do zwierząt. Poruszona została także kwestia 
bezpieczeństwa w sieci.



 Wyjazd na spektakl pt. „Przygody Kota – Mądrość 
Pokoleń”

 Bierzemy udział w Ogólnopolskim Programie 
Edukacji Zdrowotnej – Akademia Aquafresh.

NA JAKIE TEMATY ROZMAWIALIŚMY?

1. To jestem ja.

2. Moja grupa.

3. Moja droga do przedszkola.

4. Idzie jesień� ...przez las, park.

5. Idzie jesień� ...przez ogrod, las.

6. Idzie jesień� ….do zwierząt.

7. Co z czego otrzymujemy.

8. Idzie jesień� ...z deszczem.



Poznaliśmy  

• litery:                A, O, E, M, I 

• cyfry :               1, 2, 3, 4

• figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, koło, owal, 

trójkąt, romb, trapez

• numery alarmowe

• wiele piosenek oraz różnych zabaw 

 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Serdecznie zapraszamy rodziców na uroczystość pasowania na

przedszkolaka dnia 6 listopada 2019 r., o godz. 16.00.

                         

• DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

       • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?

W październiku rozpoczęliśmy misiowy wolontariat, zbieramy plastikowe 
nakrętki oraz karmę dla zwierząt z Przytuliska w Dębowej. 

W listopadzie wyznaczyliśmy sobie nowe wyzwanie. Niebawem podamy 
więcej szczegółów na ten temat. 



        Urodzinki!

Ostatnio swoje święto obchodzili:

Patryk, Marek, Adam, Joanna, Pascal.

Samych uśmiechów, przyjaciół stu.
Tysiąca przygód,  bajecznych snów,
Worka prezentów, słonecznych dni,

lodów na patyku
i mnóstwa, mnóstwa słodyczy w dniu
urodzin solenizantowi każdy życzy.

Pokoloruj urodzinowy obrazek. Ile lat  ma solenizant
na obrazku? Ile świeczek będzie na Twoim torcie?



Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
     
     Mowa jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja sobie ją od

najbliższego   otoczenia   drogą   naśladownictwa.   Wielokrotnie   powtarzane
przez  rodziców   nazwy  przedmiotów   i  czynności   pozostawiają  słuchowe
ślady   w   jego   mózgu.   Dziecko   usłyszawszy   potem   daną   nazwę   potrafi
wyobrazić   sobie  podmiot,   czynność,  do której   się ono  odnosi (rozumie
znaczenie słowa), a z czasem nazywa przedmiot czy czynność. Na początku
wieku   przedszkolnego   dzieci   potrafią   odpowiadać   na   proste   pytania
dotyczące niedawnej przeszłości, rozumieć zdania odnoszące się do bliskiej
przeszłości.   Koniec   wieku   przedszkolnego   przynosi   rozwój   zdolności
narracji,   dziecko   potrafi   odpowiedzieć   kilkoma   zdaniami,   co   stało   się
w przedszkolu lub wydarzyło na wycieczce. Aby rozwój mowy dziecka
przebiegał   prawidłowo   musimy   cały   czas   stymulować   ją   poprzez   różne
formy   i   różnymi   technikami.   Ćwiczenia   słuchowe   to   wstępna   forma
wspomagania   mowy   dziecka.   Początkowo   wykorzystuje   się   ćwiczenia
z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych, które uczą także koncentracji
uwagi na sygnałach dźwiękowych i analizowania tego co słyszy. U dzieci
3 – letnich należy odwołać się do dźwięków z otoczenia, zaczynając od
identyfikowania  np.:  głosów  zwierząt,  wprowadzając  tym  samym
onomatopeje (wyrazy dźwiękonaśladowcze). Wprowadzając nowy odgłos
należy   podać   dziecku   jak   najwięcej   desygnatów   tego   dźwięku   oraz
wykorzystać technikę „zalewania mową”. Ćwiczenia słuchowe najczęściej
wykorzystywane   podczas   zajęć   to”   -   rozpoznawanie   głosów   zwierząt;
-  rozpoznawanie  dźwięków  z  domu;  -  rozpoznawanie  dźwięków
z   otoczenia,   np.:   z   ulicy;   -   rozpoznawanie   dźwięków   instrumentów;
Ćwiczenia   słuchowe   z   wykorzystaniem   bodźców   niewerbalnych   są
wstępnym  etapem  do  ćwiczeń  słuchu  mownego  (fonematycznego,
fonetycznego),  ponieważ  uczą  różnicowania  bodźców  z  otoczenia
i  identyfikowania  ich  w   wypowiedziach  słownych.  Ćwiczenia  słuchowe
usprawniają   umiejętność   różnicowania   fonemów, dzięki  czemu   możliwe
jest prawidłowe rozumienie wypowiedzi słownych. Ćwiczenia rozwijające
słownictwo czynne i bierne, są bardzo istotne przede wszystkim u dziecka
3,4 – letniego, kiedy jego zasób słów jest jeszcze niezbyt rozległy. Rozwój
mowy   biernej   należy   oprzeć   na   technice   „zalewania   mową”,   mówiąc

dziecku o wszystkim, co dziecko wokół siebie widzi i czym się zajmuje,
używając   wielokrotnych   powtórzeń.   W   zakresie   poszerzania   słownictwa
należy  używać  wielu  rzeczowników,  przymiotników  określających
omawiane   cechy,   czasowników   określających   obserwowane   czynności
i procesy, okoliczniki czasu i miejsca, jak: przedtem, zaraz, potem, obok,
z tyłu. Należy również kłaść nacisk na prozodię mowy (intonację, akcent,
rytm).  Rozwijanie  słownictwa  czynnego  polegać  powinno  zatem
na   aktywizowaniu   słownych   wypowiedzi.   Starajmy   się   budować   zdania
proste, łatwe do zrozumienia, zachowując wolne tempo mowy, aby dziecko
miało czas na prawidłowy odbiór fonemów.

Tak postępujemy:

1. Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo, budujmy zdania 
krótkie, używajmy prostych zwrotów, modulujmy głos.

2. Kiedy dziecko wypowie jakieś słowo, zdanie starajmy się rozszerzyć jego
wypowiedź, dodając jakieś słowa.

3. Mówmy dziecku co przy nim robimy, co dzieje się wokół niego.

4. Mówmy do dziecka zwracając uwagę, aby widziało naszą twarz – będzie 
miało okazję do obserwacji pracy artykulatorów (wargi, język).

5. Od najmłodszych lat dbajmy o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, aby 
dziecko prawidłowo gryzło i żuło.

6. Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco.

7. Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, rymowanki, 
wyliczanki. Uczmy krótkich wierszyków na pamięć.

8. Oglądajmy z dzieckiem obrazki: nazywajmy przedmioty i opisujmy 
sytuacje prostymi zdaniami.

9. Każdy przedmiot dokładnie opisujmy: co to jest, do czego służy, jaki ma 
kolor i kształt.

10. Śpiewajmy z dzieckiem. Jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne,  
zarazem terapeutyczne.



11. Rysujmy z dzieckiem, mówmy co kreślimy. Zachęcajmy dziecko do 
wypowiedzi podczas rysowania.

12. Starajmy się, aby zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze 
towarzyszyły nam przy czynnościach wykonywanych wspólnie  
z dzieckiem.

13. Zachęcajmy dziecko do mówienia – nie zmuszajmy! Chwalmy za każdy
przejaw aktywności językowej.

Tego nie robimy.
1. W trakcie rozmowy z dzieckiem unikajmy zdrobnień i spieszczeń (języka
dziecinnego), dostarczając dziecku prawidłowy wzorzec językowy danego 
słowa.

2. Nie gaśmy naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, 
cierpką uwagą, lecz słuchajmy uważnie wypowiedzi, zadawajmy 
dodatkowe pytania pomocnicze, co przyczyni się do korzystnego rozwoju 
mowy.

3. Nie poprawiajmy wymowy dziecka żądając, by kilkakrotnie powtarzało 
dane słowo. Niech z naszego języka znikną słowa: powtórz ładniej, powiedz
lepiej. Wychowanie językowe to nie tresura.

4. Nie zawstydzajmy dziecka, nie karzmy za wadliwą wymowę.

5. Nie wymagajmy od dziecka zbyt wczesnego wymawiania 
poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem 
sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicuje słuchowo 
dźwięki mowy, a zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego głosek,
często zaczyna je zniekształcać. W ten sposób przyczynimy się do 
powstawania błędnych nawyków artykulacyjnych, trudnych do 
zlikwidowania.

 Opracowała: Urszula Duchaczek
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