PRZEDSZKOLNE
NOWINKI
Nr. 3/2014r.
3/2014
październik- listopad-grudzień
listopad

Przedszkole Samorządowe Nr 17
Biała Podlaska 2014r.

W TYM NUMERZE:
I.

To warto wiedzieć- Wychowanie rodzinne, obywatelskie i
patriotyczne w przedszkolu - str. 3.

II.

Klub ciekawej książki- Jak interpretować rysunki dziecka?Hanna Wosz Tatara- str. 5.

III. Miesiąc z… - str. 6.
IV. Kalendarium wydarzeń przedszkolnych- str. 7.
V.

Coś dla przedszkolaka- str. 9.

VI. Mamo, tato zrób to ze mną - str. 13.
VII. Sprawdzone, domowe sposoby na wzmacnianie odporności

dziecka w okresie zimowym- str. 16.
VIII.

Pomysły na długie zimowe wieczory- str.17

2

I.

To warto wiedzieć

WYCHOWANIE RODZINNE, OBYWATELSKIE I PATRIOTYCZNE W
PRZEDSZKOLU.
W czasach panującego kryzysu wartości, coraz częściej mówi się o konieczności
tworzenia kultury pozytywnych wzorców. Wychowawca pomaga formować osobowość
dziecka, ukazując mu dobro, prawdę, piękno, sprawiedliwość, rzetelność i uczciwość.
Przygotowuje do samodzielności, do dokonywania moralnych wyborów, do podejmowania
ważnych decyzji życiowych.
Dobre wychowanie nie jest rzeczą prostą. Jego istota tkwi w świadomym
wprowadzaniu dziecka w system pożądanych wartości. Początkowo z wartościami dziecko
spotyka się w rodzinie. Rodzina jest źródłem norm i wartości kształtujących postawy młodego
człowieka i pełni fundamentalną rolę w wychowaniu dziecka
Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie
a placówką oświatową jest edukacja przedszkolna. W przedszkolu staje się możliwe
wspomaganie rozwoju i wychowania dziecka, począwszy od najmłodszych lat jego życia.
Jednym z najważniejszych zadań wychowania, jest tworzenie klimatu miłości do małej
i wielkiej Ojczyzny.
Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie
rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało
słowo: Polak, Polska, Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju,
rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji
dziecka. Pierwszym i stanowiącym punkt wyjścia etapem dla rozwoju osobowości małego
Polaka jest poznawanie języka ojczystego, umacnianie więzi z najbliższą rodziną, krewnymi.
W tym środowisku dziecko od urodzenia uczy się pełnienia określonych ról - brata, siostry
(młodszego, starszego), obowiązków, podporządkowywania się poleceniom rodziców,
samodzielności, niesienia pomocy rodzicom, kultywowania miłości, przyjaźni i chęci
uprzyjemniania życia. Płaszczyzna doświadczeń społeczno - moralnych dziecka rozszerza się
w przedszkolu, gdzie staje się ono członkiem grupy i zaczyna w niej zajmować określoną
pozycję, podlegać opinii społecznej i wypełniać różne obowiązki, biorąc w coraz większym
stopniu udział w życiu zbiorowości”.
Przedszkole wykorzystuje wewnętrzną potrzebę wyrażania przez dziecko swoich
przeżyć i doznań organizując zajęcia, gdzie przedszkolak może wypowiedzieć się w języku
sztuki, gestów i symboli. Stąd też w kształtowaniu obrazu Ojczyzny u dzieci w wieku
przedszkolnym szczególne znaczenie mają takie rodzaje sztuki jak: muzyka, plastyka, żywe
słowo i literatura. W przedszkolu. sięga się po literaturę przy różnych okazjach, w zależności
od tematu aktualnie realizowanego, lub kontaktów okolicznościowych, których nie brak na co
dzień. Według M. Bulery i K. Zuchelkowskiej literatura dziecięca kształtuje postawy
społeczno-moralne, umacnia i rozwija przywiązanie do kraju rodzinnego, utrwala i wzbogaca
kulturę językową Ponadto kształtuje cechy społeczne dziecka, jego umiejętność życia
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i działania wśród ludzi, rozwija uczucia patriotyczne, przybliża przedszkolakom
wiedzę o Ojczyźnie.
Dziecko powinno stopniowo być wprowadzane w patriotyzm poczynając od tego, co
bliższe, z czym może zetknąć się bezpośrednio, przechodząc do spraw coraz dalszych.
Dostarczając dzieciom wiedzy o najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych,
zapoznając ich z obrzędowością, zwyczajami, legendami, baśniami, podaniami, pieśniami
i przyśpiewkami, zabytkami kultury – uświadamiamy dzieciom poczucie przynależności
narodowej.„ Sięganie do tradycji związane jest współcześnie ze świadomą refleksją jednostki
nad sobą, nad tym kim jestem, jakie są moje korzenie. Na co dzień tradycję wypiera głośna
nowoczesność. A przecież każda społeczność winna zabiegać o to, by uchronić od
zapomnienia wszystko, co składa się na jej kulturową odrębność. ”/M. Kielar – Turska /
Tradycja spełnia ważną i pożyteczną rolę w rozwoju dziecka. Nie powinno jej
zabraknąć w wychowaniu przedszkolnym w myśl powiedzenia „ czym skorupka za młodu
nasiąknie ..” Należy ukazywać dzieciom to co w ich regionie, kraju jest piękne, ciekawe,
godne zaprezentowania, to najprostszy sposób budzenia przywiązania i miłości do rodzinnej
ziemi. Trzeba zapoznawać dzieci z przeszłością i historią, by uchronić od zapomnienia to co
stanowi naszą kulturę narodową. Nie będzie prawdziwej Polski bez Polaków znających jej
przeszłość, kulturę i tradycję.
Wiele tradycji, obrzędów, zwyczajów i obyczajów poznają dzieci poprzez różnorodne
uroczystości przedszkolne takie jak : dożynki, Andrzejki, św. Mikołaj, Święta Bożego
Narodzenia i Wielkanocy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, bal
karnawałowy, ekologiczny, zapusty, spotkania rodzinne itp. Uroczystości w przedszkolu są
przeważnie odbiciem tych samych świąt, które się obchodzi w całym kraju. Są to głównie
święta związane z tradycjami narodu, ale bywają też lokalne, obchodzone w danym regionie
lub będące tradycją tylko jednego przedszkola. Przedszkolne święta stanowią okazję do
kształtowania uczuć, wrażliwości estetycznej, postaw społecznych dzieci. Wiersz, taniec,
muzyka, piosenka, inscenizacja ukazane w określonym nastroju przemawiają sugestywnie
i utrwalają określone treści w świadomości dziecka Dodatkowym, a zarazem bardzo
istotnym walorem uroczystości jest, że pomagają one umocnić więź przedszkola ze
środowiskiem. Stają się terenem wspólnego działania dzieci, nauczycieli, rodziców, a także
interesują szersze kręgi społeczeństwa. Mają niewątpliwie wielostronne walory
wychowawcze, spełniają rolę w kształtowaniu uczuć, wrażliwości estetycznej, pozytywnych
zachowań społecznych. Wpływają na dobre samopoczucie dzieci, pozwalają każdemu z nich
znaleźć odpowiednią pozycję w grupie i wyzwolić swoje najlepsze możliwości. Podczas tych
uroczystości dzieci zapoznają się z różnymi zwyczajami takimi jak :wróżby andrzejkowe,
przysłowia ludowe związane z dniem św. Andrzeja, łamania się opłatkiem, składania życzeń,
tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, ozdobami choinkowymi, obdarowywania się
prezentami, sporządzania pisanek, palm, chodzenie z kogucikiem, gaikiem, oblewanie wodą,
tłustym czwartkiem, świętem wiosny, topieniem Marzanny itd.
Zapoznawanie dzieci z tradycjami i obrzędami naszego narodu pozwalają wzbudzać
u nich więź z Ojczyzną, regionem. Dzieci uczą się kochać swój kraj, jego przyrodę, obyczaje
i zwyczaje poprzez legendy, podania, baśnie, spotkania z artystami zawodowymi
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i ludowymi, fotografie, pocztówki mówiące o Polsce, Polakach, obrzędowości, strojach,
zwyczajach a także poprzez wycieczki po okolicy i mieście. Wycieczki pozwalają na
zapoznanie dzieci z zabytkami kultury, pomnikami, ciekawymi ulicami i placami. Na
zajęciach najmłodsi zapoznawani są z symbolami narodowymi: hymnem Polski, znakiem
Orła Białego, flagą biało – czerwoną. Poznają także herb miasta w którym żyją i herby
ważniejszych miast Polski takich jak: Warszawa, Kraków, Gniezno i wiele innych.
Dla dziecka pojęcie Polak powinno wiązać się z zamieszkaniem na tym samym
terytorium i posługiwaniem się tym samym językiem którym mówią jego rodzice, krewni
i ludzie, z którymi się spotykają.
Kształtowanie miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia jest i będzie jednym
z najważniejszych zadań tak dla nas jak i dla całego społeczeństwa. Pamiętać przy tym
należy, że miłość nie jest biernym doznawaniem, a działaniem czynnym, dążeniem do
rozwoju i szczęścia. Takiej miłości do Ojczyzny należy uczyć już w przedszkolu.
Opracowała:
Teresa Smolarek

II.

Klub ciekawej książki

JAK INTERPRETOWAĆ RYSUNKI DZIECKA ?
Autorka książki – Hanna Wosz Tatara – jest plastykiem i nauczycielem plastyki
z wieloletnim stażem i głębokim zainteresowaniem psychologią. Przykładowe tytuły jej prac
dyplomowych to „Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku od 3 do 6 lat na podstawie
rysunku”, „Rodzina w rysunkach dziecka w wieku 6 i 7 lat”.
Analizę rysunku dziecka od lat prowadzili lekarze psychiatrzy, psycholodzy lub
terapeuci. To właśnie oni posiadają wiedzę na ten temat. Książka ta umożliwi rodzicowi /
nauczycielowi głębsze poznanie swojego dziecka lub ucznia i nie wymaga wiedzy medycznej
ani psychologicznej w tym zakresie. Pamiętać należy o jednej ważnej rzeczy – jeśli dziecko
ma poważne problemy, to własna interpretacja rysunków dziecka nie zastąpi wizyty
i konsultacji z psychologiem lub psychiatrą, gdyż ta może się okazać niezbędna.
Książka jest poświęcona tematyce dzieci, jedynie rozdział o mandalach dotyczy
wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych. W sposób bardzo prosty i zrozumiały przedstawiam
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propozycje tematyki rysunków, które mogą być wykorzystane przez rodziców, którym nie jest
obojętne ich dziecko i relacje rodzinne są dla nich ważne, oraz dla nauczycieli,
którzy chcieliby bardziej poznać własnych wychowanków. Książka zawiera interpretację
kilkudziesięciu rysunków dzieci, wraz z omówieniem typowych relacji pomiędzy rysunkiem
a stanem psychologicznym dziecka.
Wiele razy słyszymy, jak dorośli mówią, że nie rozumieją własnego dziecka, dlaczego
właśnie tak się zachowuje. Nie wiedzą dlaczego tak się dzieje, nie potrafią dotrzeć do niego,
pomóc mu. Mimo, że każdy z nas był kiedyś dzieckiem, dla nas dorosłych świat dziecka jest
nieraz zagadką. Szukamy pomocy u pedagogów, psychologów, terapeutów i innych
specjalistów. Podobne problemy mają nauczyciele, którzy chcieliby wiedzieć, dlaczego ich
wychowanek właśnie tak się zachowuje; zastanawiają się jak dotrzeć do ucznia, bo chcieliby
zrozumieć powód jego zachowania.
Wiemy doskonale, że już dziecko 7 letnie kontroluje to, co mówi; wie, o czym mówić
i ile powiedzieć. Dorośli mówią tylko to, co chcą by inni usłyszeli. Tak więc prawdy szukać
należy, gdzie indziej. Nie tylko dzieci, ale i dorośli wolą swoje myśli, pragnienia i lęki ukazać
w inny sposób. Dziecko robi to nieświadomie w rysunku, dorosły robi to mniej lub bardziej
świadomie w twórczości, dlatego wielu dorosłych lubi pisać, śpiewać, malować, gra, zajmują
się sportem lub robią całkiem coś innego by się zrelaksować. A gdy nie mają na to czasu i nie
potrafią się zrelaksować, swoje frustracje wyrażają w zachowaniu i mowie, przez co często
ranią swoich najbliższych.
Opracowała:
Milena Beń

III. Miesiąc z…

W ramach miesięcznych bloków tematycznych jednym z zadań pracy przedszkola jest
przybliżenie sylwetek i dzieł twórców ludowych naszego regionu. Zaczęliśmy w grudniu,
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który należał do Zbigniewa Chalimoniuka. Informacje o jego twórczości zamieściliśmy
w gazetce przedszkolnej dostępnej w głównym holu przedszkola
Patriotyzm dziecka w wieku przedszkolnym nie przebiega w izolacji od życia
środowiska – domu rodzinnego, przedszkola, najbliższego osiedla, okolicy, miasta, wsi
i kraju. Dziecko jest bezpośrednio lub pośrednio włączone w nurt wydarzeń, w którym
uczestniczą jego najbliżsi. Nie można więc pominąć tak istotnej sprawy jak wpływ
środowiska na kształtowanie osobowości dziecka, kształtowanie jego uczuć
patriotycznych.
Dziecko powinno stopniowo być wprowadzane w patriotyzm poczynając od tego,
co bliższe, z czym może zetknąć się bezpośrednio, przechodząc do spraw coraz dalszych.
Dostarczając dzieciom wiedzy o najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych
i narodowych, zapoznając ich z obrzędowością, zwyczajami, legendami, baśniami,
podaniami, pieśniami i przyśpiewkami, zabytkami kultury – uświadamiamy dzieciom
poczucie przynależności narodowej.
.

IV. Kalendarium wydarzeń przedszkolnych
WRZESIEŃ:
•
•
•
•
•
•
•

Spotkanie wszystkich grup z policjantem - pogadanka na temat przestrzegania przez
dzieci zasad bezpieczeństwa w domu, na drodze i w przedszkolu.
Wycieczka do Woskrzenic na „Święto pieczonego ziemniaka” – grupa II, III, IV, V.
Wycieczka na skrzyżowaniu ulic – grupa II.
Pierwszy spacer alejkami osiedla – grupa I.
„Dzień przedszkolaka” - wszystkie grupy wiekowe.
Wycieczka do sklepu owocowo – warzywnego - grupa IV.
Dzień Chłopaka – grupa V.

PAŹDZIERNIK
•
•
•
•
•

Wycieczka do sklepu warzywnego - oddział II.
Cykliczne spotkania biblioteczne - grupa II, III, IV, V.
Wyjazd do Galerii Podlaskiej w celu obejrzenia wystawy Romana Pieńkowskiego
pt. „Czas” - grupa IV i V.
Zajęcia otwarte dla rodziców „Kto ważniejszy” – grupa II – Dorota Puczka
Teatrzyk pt. Czerwony Kapturek” prezentowany przez aktorów z Teatru „Lalek”
im. Ch. Andersena w Lublinie - oddział V.
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•
•

•

Wycieczka do kina na film pt:” Pszczółka Maja” – grupa IV.
W grupie „Jagódek”, w ramach realizacji programu innowacyjnego „Przedszkolaki
bliżej Unii Europejskiej”, dzieci poznały flagę, stolicę oraz charakterystyczne
budowle naszych najbliższych sąsiadów Niemców .
Zajęcia otwarte dla rodziców „ Pory roku” - grupa III – Teresa Nowakowska

LISTOPAD
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Uroczystość „Święto Pluszowego Misia” – wszystkie grupy.
Wycieczka do biblioteki na „Urodziny Pluszowego Misia” – grupa II.
„Herb mojej miejscowości” - rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu
zorganizowanego przez nauczycielki Ewę Marczuk, Edytę Pawlukiewicz i Dorotę
Puczka.
Zajęcia otwarte dla rodziców „Święto Niepodległości” - grupa V - Edyta
Pawlukiewicz, Urszula Rafalska.
Część artystyczną w wykonaniu kolegów z grupy „Pszczółek” z okazji Święta
Niepodległości dla kolegów z grupy III i IV.
Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej z Janowa Podlaskiego grupa III, IV,
V.
Zajęcia otwarte dla rodziców – „ Deszczowe kropelki” – grupa IV nauczyciel – Ewa
Marczuk.
Wystawa niemieckich marek samochodów w ramach realizacji programu
innowacyjnego „Przedszkolaki bliżej Unii Europejskiej” – grupa IV
W każdej grupie wiekowej odbywały się wróżby andrzejkowe.
Zajęcia otwarte dla rodziców „Co służy do mycia?” – grupa II – Mariola Makaruk

GRUDIEŃ
•
•
•
•
•
•
•
•

„Pasowanie na przedszkolaka” przedstawienie dla rodziców - grupa I.
Wyjazd do sali zabaw „ Fit and fun” – grupa II.
Teatrzyk kukiełkowy pt. "Śpiąca królewna” w wykonaniu aktorów z Lublina – grupa
I – V.
Konkurs recytatorski „Wierszolandia” - grupa III, IV, V.
Teatrzyk „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – grupa V.
Spotkanie choinkowe z rodzicami – grupa V.
Konkurs recytatorski w Osiedlowym Klubie Kultury Eureka „Wierszobranie” – grupa
III, IV, V.
Pasowanie na przedszkolaka w grupie I.
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V.

Coś dla przedszkolaka
Napisz liczbę odpowiadającą ilości elementów
znajdujących się na ilustracji.
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Znajdź dwie jednakowe choinki
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Świąteczna krzyżówka
1. Gdy pierwsza … zaświeci.
2. Czekają pod drzewkiem.
3. Msza o północy.
4. Drzewo z gwiazdką na czubku.
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5. Oplata świąteczne drzewko.
6. Nadchodzi … Rok.
7. Czerwona wigilijna zupa.
8. Narodził się w Betlejem.
9. Puszysty, biały.
10. Uroczysta kolacja.
11. Przynosi prezenty.
12. . . . nastrój lub wystrój.
13. Dzielimy się nim przed kolacją wigilijną

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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VI. MAMO, TATO ZRÓB TO ZE MNĄ .
Pingwinki

Składniki:
15 dag okrągłych biszkoptów
2 łyżki rumu
15 dag wiórków kokosowych
8 dag cukru pudru
1 torebka cukru waniliowego
15 dag masła

Krem:
10 dag masła
2 łyżki kakao
5 dag cukru pudru
2 łyżki rumu

Dodatki:
10 dag białej polewy czekoladowej
8 dag polewy z gorzkiej czekolady
5 dag migdałów
marcepan na dziobki
25 okrągłych biszkoptów

Wykonanie:
Przygotować miękkie masło, utrzeć z cukrem pudrem i kakao na gładki krem.
Ucierając dolewać po porcji rumu. Biszkopty zetrzeć na tarce, wiórki kokosowe zmielić,
wsypać do biszkoptów, dolać rum, dodać dwa rodzaje cukru oraz miękkie masło pokrojone w
drobną kostkę. Wszystko dokładnie wymieszać, wyrobić masę. Podzielić na ok. 25 porcji,
utoczyć kulki-łezki. W każdej łezce zrobić wgłębienie i napełnić kremem czekoladowym.
Napełnione łezki ustawić na biszkopcie. Stopić białą czekoladę i zanurzać całe łezki.
Pozostawić do zastygnięcia. Stopić ciemną czekoladę i zanurzyć łezki do połowy. Podolepiać
migdały jako skrzydełka a na białej czekoladzie zrobić dziobki oraz kropki - oczka. Wstawić
do lodówki.
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Kolorowe bombki, czyli choinkowe ozdoby dla łasuchów

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•

dwa kubki mąki pszennej,
kubek cukru pudru,
kostkę masła,
cztery żółtka,
szczyptę soli,
garść lentilek,
cukier puder i sok z pomarańczy lub cytryny do zrobienia lukru
oraz kubek, stolnicę, nóż, sitko do przesiewania mąki, łyżkę, okrągłą foremkę, folię
spożywczą, folię aluminiową, wałek do ciasta, blaszkę do pieczenia, pędzelek,
słomkę, miseczkę, sznureczek.

1. Przesiej mąkę na stolnicę. Dodaj pokrojone masło i siekaj je nożem tak długo, aż
kawałki będą miały wielkość zielonego groszku.
2. Dodaj cukier puder, żółtka, szczyptę soli i szybko zagnieć ciasto. Uformuj kulę. Owiń
ją folią spożywczą i włóż przynajmniej na godzinę do lodówki.
3. Kiedy ciasto się schłodzi, rozwałkuj je na placek i foremką wykrój z niego krążki.
Ułóż ciasteczka na blaszce wyłożonej folią aluminiową i włóż do nagrzanego do
temperatury 200°C piekarnika na około 10-15 minut.
4. Z cukru i soku z pomarańczy lub cytryny przygotuj lukier. W każdym ciasteczku
wywierć słomką dziurkę. Pomaluj bombki lukrem i ozdób kolorowymi drażetkami.
Kiedy lukier wyschnie, przez dziurki przełóż kawałki sznurka i zawieś bombki na
choince.

SMACZNEGO!!!!!
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Choinka ozdobiona samodzielnie wykonanymi ozdobami ma swój wyjątkowy urok.
Zachęcajcie maluchy, by włączyły się ich przygotowywanie. Z niewielką pomocą z waszej
strony, bez trudu wykonają choinkowego Rudolfa z korków po winie oraz oklejaną
bombkę.

Tylko spójrzcie, jak łatwo się je robi!
Oklejanie to świetny sposób na „nowe życie starej bombki”. Można okleić ją kserówkami nut,
tekstami kolęd, a nawet komiksem. Wszystko należy od pomysłu dziecka. Aby wykonać taką
bombkę, będziecie potrzebować:
•
•
•
•
•
•

1 bombkę białą lub przezroczystą,
kserówki nut i tekstu kolędy;
klej do decoupage, collage
pędzelek;
brokat;
czerwoną wstążkę

.
Rudolf to ulubiony renifer dzieci z zaprzęgu Świętego Mikołaja. Z pewnością, każdy maluch
będzie chciał mieć takiego na swojej choince. Aby go wykonać, będziecie potrzebowali:
•
•
•
•
•
•
•

3 i pół korka (głowa, brzuch, nogi);
czerwony koralik (nos);
przyklejane oczy (do kupienia w sklepie papierniczym);
skrawki materiału (uszy, ogon);
wstążka (na zawieszkę);
sztywny sznurek (poroże);
mocny klej (najlepiej na ciepło, z pistoletu).

Dwa korki przetnij na pół – będą to nogi renifera. Przyklej je do całego korka (tułów).
Ostatnią połówkę przyklej na szczycie korka (głowa). Doklej do niej oczy i nos z koralika,
rogi ze sznurka i okrągłe uszy ze skrawków materiału. Wytnij ogonek w kształcie łezki
i przyklej go do tułowia. Zrób pętelkę ze wstążki i przyklej ją do grzbietu renifera.
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VII. Sprawdzone, domowe sposoby na
wzmacnianie odporności dziecka w
okresie zimowym.
Jeśli męczy cię kaszel
•
•

•

•
•

Przed snem ciepło sięę ubierz i natrzyj klatkę
klatk piersiową kamforą, załóż wełniany sweter
bezpośrednio
rednio na ciało.
Przygotuj syrop cebulowy lub buraczany. Warzywo wcześniej
wcześniej posiekaj i zasyp
cukrem lub zmieszaj z miodem i odstaw do czasu, aż
a puści
ści sok. Popijaj po łyżeczce
kilka razy dziennie.
W sklepie zielarskim kup opakowanie korzenia prawoślazu
prawo lazu i lukrecji. Wymieszkaj.
Weź łyżkę mieszanki i zalej szklanką
szklank gorącej
cej wody. Jak przestygnie popijaj małymi
łykami.
Zmiażdż klika ząbków
ąbków czosnku, wyciśnij
wyci
sok z jednej cytryny i zalej niewielką
niewielk ilością
przegotowanej wody. Przełóż
Przełó do ciemnego słoiczka.
Popijaj herbatkęę z lipy, czarnego bzu, malin.

Jeśli męczy cię ból gardła
•
•

Stosuj płukania, które zmniejszą
zmniejsz przekrwienie śluzówki, odkażą
żą drogi oddechowe
i złagodzą bóll (szałwia, rumianek...).
Płucz gardło roztworem
rem z soli kuchennej
kuchen
(na szklankę ciepłej wody łyżeczka
ły
soli,
co najmniej cztery razy dziennie)

Jeśli męczy cię ból głowyy
•

•

Wcieraj w skronie 1-22 krople olejku eukaliptusowego, rozmarynowego, miętowego,
mi
geraniowego (upewnij się,
się żee nie cierpisz na uczulenie) lub zrób kompresy z gazy,
namoczonej w ciepłej wodzie
Wykonaj delikatny masaż skroni i czoła
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Cudownym sposobem na wszystkie przeziębieniowe dolegliwości jest
rosół z kury. To stary ludowy sposób. Rosół taki, ze względu na
zawartość wydzielanych podczas gotowania związków ma
właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, antywirusowe
i antybakteryjne.

VIII. Pomysły na długie zimowe wieczory.
Przed nami czas długich i ciemnych zimowych wieczorów.
Co zrobić aby ciekawie wykorzystać ten czas, gdy pogoda
skutecznie uniemożliwia nam i dziecku wyjście na
popołudniowy spacer?
Zamiast telewizji - lepsze sposoby spędzania czasu:

Prace domowe

Zmywanie, sprzątanie, pranie, gotowanie - mogą stać się przygodą.
Zmywając naczynia, możecie postawić na stole lub blacie miskę z wodą, w której maluch
umyje zabawkowy serwis albo łyżki. Pakując naczynia do zmywarki, pozwólcie dziecku
włożyć te mniej zabrudzone. Przy segregowaniu sztućców maluch naprawdę może pomóc.
Możecie razem wkładać ubrania do pralki i rozwieszać te wyprane. W kuchni pozwólcie mu
mieszać sałatkę lub gnieść ciasto.
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Zajęcia plastyczne

Dzieciom nie trzeba długo tłumaczyć, do czego służą kredki.
Pokażcie dziecku różne techniki - pozwólcie rysować pastelami i malować farbami.
Za każdym razem wprowadzajcie do zabaw plastycznych nowy element. Możecie
wykorzystać przeczytane czasopisma i pozwolić dziecku z nich wycinać postaci i przedmioty,
a później przykleić je na kartkę, tworząc kolaż. Wasze propozycje muszą być dostosowane
do wieku dziecka - oczekując zbyt wiele, możecie je łatwo zniechęcić.

Kolorowanki i naklejanki

Ćwiczą precyzję i na długo zajmują uwagę.
Zamiast kupować gotowe kolorowanki, możemy sami narysować dziecku na kartce kontury.
Zeszyty z naklejkami działają na zasadzie prostych układanek - dziecko musi odnaleźć
miejsce, na które może przykleić naklejkę.

Układanki i puzzle
Rozłożone na stole nie pozwalają od niego odejść.
Możecie zacząć od najprostszych, drewnianych układanek z uchwytami przy elementach.
Puzzle łatwo zrobicie sami, tnąc na części pocztówki. Dzieciom, które ciężko oderwać
od bajki w telewizji, zaproponujcie układanki z bohaterami bajek.
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Teatrzyk

Starsze przedszkolaki uwielbiają się przebierać- Zatrudnijcie w nim aktorów - lalki,
misie.
Wyjmijcie z szafy letnie sukienki, kapelusze, szale, wachlarze i błyskotki. Zróbcie papierową
koronę i czarodziejską różdżkę. Dziecko zachęcone zabawą z wami wkrótce zacznie samo
organizować przedstawienia.

Budowle

Do ich stworzenia można wykorzystać nie tylko klocki.
Gdy na plac budowy wjeżdża stół, krzesła, taborety kuchenne, koce i poduszki, jest trochę
zamieszania, lecz zabawa może potrwać parę godzin.

Pierwszy ogród

Możecie nasypać do skrzynek lub doniczek ziemię i posadzić kwiaty oraz zioła.
Wkładanie do ziemi nasionek, zasypywanie ich, podlewanie i oczekiwanie na pierwsze
zielone listki będzie dla przedszkolaka ważnym przeżyciem. Pozwólcie mu doglądać roślin
i podlewać je lekką konewką. To świetna lekcja przyrody i... odpowiedzialności.
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Gry planszowe i wyścigi
Ta zabawa to przyjemność dla całej rodziny.
Najlepsze są wszelkiego rodzaju wyścigi skonstruowane na zasadzie chińczyka. Możecie
także zorganizować zwykłe wyścigi samochodowe, wystarczy stromy zjazd zrobiony
z kawałka tektury albo tor z klocków.

Zabawy z wodą

Nalewanie, wylewanie, kąpiel lalek - każde dziecko to lubi.
Możecie nalać wodę do wielkiej miednicy i ustawić ją w pokoju, najlepiej na dużych
ręcznikach. Ubierzcie dziecko w luźną koszulkę, a jeśli jest upał, możecie pozwolić mu się
bawić w samej bieliźnie.

Muzyka i taniec

Większość dzieci przepada za muzyką, uwielbia wspólne śpiewanie i taniec.
Przesłuchajcie razem płytę z piosenkami dla przedszkolaków albo zaproponujcie maluchowi
swoją ulubioną płytę i pokażcie jak wspaniale można się przy niej bawić i poruszać. Możecie
także urządzić wspólny koncert. Zbierzcie stare grzechotki, bębenek (lub garnek), cymbałki
i wszystkie "hałasujące" przedmioty i spróbujcie stworzyć podkład muzyczny do ulubionych
wierszyków lub piosenek.
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SZANO RODZICE!
SZANONI

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się
przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory,
wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.
To noc niepowtarzalna, magiczna noc
Bożego Narodzenia.
W tę jedyną i niepowtarzalną noc
życzymy wszystkim wielu głębokich przeżyć,
a także wiele szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku.
Dyrekcja i pracownicy
przedszkola.

Zespół w składzie :
Milena Beń
Teresa Smolarek
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