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*DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 
Co roku w całej Polsce przedszkolaki świętują swój 
dzień .Inicjatywa tego święta została ustanowiona 
przez Sejm 13.09. 2013roku.Wszystkie dzieci były w tym 
świątecznym dla nich dniu przebrane 
.Dzieciaki uczestniczyły we wspólnej zabawie. Konkursach i 
grach zespołowych. Nie zabrakło uśmiechu. Radości i słod-
kiego poczęstunku. 
*DOŚWIADCZAMY,EKSPERYMENTUJEMY 
W grupie ,,Biedronki”w październiku 
został zorganizowany,Tydzień nau-
kowca”,który wprowadził dzieciw 
świat doświadczeń ,eksperymentów i 
badań,Przeprowadzone zostały rów-
nież doświadczenia przez panie z 
grupy. Które z wielkim zaangażowa-
niem wyjaśniły dzieciom rożne zaist-
niałe zjawiska. 
*JESIENNE PORZĄDKI ŚWIE-
TLIKÓW 
Grupa nie zważając na warunki at-
mosferyczne dzielnie wzięła się za 
uprzątnięcie ogrodu przedszkolnego. 
W ruch poszły przedszkolne grabie 
oraz taczki. Samo grabienie okazało 
się świetną zabawą, równocześnie 
okazją do szukania i znajdowania 
bartnych okazów liści, ,,Świetliki” 
udowodniły. Że wspólnymi siłami 
można zadbać o najbliższe środowi-
sko. 
*MAMO.TATO JESTEM 
PRZEDSZKOLAKIEM-CZYLI 
PASOWANIE NA PRZED-
SZKOLAKA 
Ten dzień pozostanie na długo w pamięci dzieciom z gru-
py,,Świetliki” oraz,,Krasnoludki'.W uroczystości brali udział 
rodzice oraz dyrektor przedszkola .Maluszki zaprezentowały 
swoje umiejętności, dając dowód jak dużo już potrafią. Były 
piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe oraz taniec .Następnie 
pani dyrektor Aldona Brawańska dokonała uroczystego 
pasowania każdego dziecka. Każdy przedszkolak otrzymał 
dyplom oraz mały 
upomi-
nek .Uroczystość po-
zwoliła rodzicom i 
nauczycielom zintegro-
wać się.Była też okazją 
do poznania nabytych 
przez pierwsze miesią-
ce uczęszczania do 
przedszkola umiejętno-
ści dzieci .Witamy w 
gronie przedszkola-
ków. 
*WIZYTA STRA-
ŻAKÓW 
Podczas tego spotkania 
strażacy przybliżyli 
dzieciom zasady postępowania w przypadku pożaru oraz 
sposoby informowania służb ratowniczych .Strażacy zapre-
zentowali przedszkolakom ubranie oraz sprzęt do ak-
cji .Maluchy z wielką radością przymierzali hełm, aby choć 
przez chwilę poczuć się strażakiem. Wielką frajdą było dla 

*ALPAKI W NASZYM PRZEDSZKOLU 
Alpaka zamieszkuje górzyste tereny Ameryki Południowej. 
Te inteligentne i łagodne zwierzęta dzieci 
mogły poznać w przedszkolu. Alpaki są szczególnie pozytyw-
nie nastawione do dzieci . Przedszkolaki 
głaskali i przytulali je .Zajęcia pozwoliły dzieciom oswoić się 
ze zwierzętami i uczyły jak je traktować. 
Przedszkolaki były pod wrażeniem przybyłych gości. 
*DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

Nie można wyobrazić sobie świata bez 
miękkiego,uroczego, pluszowego misia. 
Jest to zabawka z 
niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się 
od prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Teodora Roosvelta, który w 1902 roku 
wybrała się na polowanie w czasie którego 
postrzelono małego niedźwiad-
ka .Prezydent nakazał jego uwolnienie, a 
historię zilustrowano komiksem w pra-
sie .Producent zabawek zainspirowany tym 
wydarzeniem stworzył pluszową zabawkę 
dla dzieci i nazwał ją Teddy Bear. W na-
szym przedszkolu był obchodzony 
dzień ,,Pluszowego misia”podczas którego 
maluchy ze swoimi pluszakami wspólnie 
się bawili. Śpiewali, uczestniczyli w gimna-
styce razem ze swoim misiem .Na zakoń-
czenie imprezy było,,małe co nieco”, czyli 
słodki poczęstunek. 
*PRZEDSZKOLNE TEATRZYKI 

W październiku dzieci z całego przedszko-

la gościły aktorów którzy przedstawili 

bajkę,,Brzechwochwałki -czyli o Pchle 

Szachrajce”.Natomiast w listopadzie dzieci 

uczestniczyły w przedstawieniu w Kinie na Starówce 

pt.,,Złota rybka”.Aktorzy przenieśli dzieci do świata marzeń 

i przygód. Przedstawienie wywołało u dzieci uśmiech na 

twarzach i zaciekawienie. Po zakończonym występie przed-

szkolaki nagrodziły aktorów głośnymi brawami. 
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Nadeszła jesień 
dziś o tej porze 

nie ma jak zawsze 
dzieci na dworze. 

Ściemnia się szybko 
dzień bardzo krótki 

na zewnątrz pochmurno 
w domu zaś smutki. 

Teraz by zrobić 
coś przyjemnego 

trzeba z braciszkiem 
układać lego, 

Czekamy cierpliwie 
aż śnieg przybędzie 
wtedy na nartach 

zabawa świetna będzie, 
A gdy skończymy 
na śniegu harce 

wiosna nas spotka 
jak w pięknej bajce, 

Później już tylko 
trochę poczekać 

abyśmy mogli 
lata doczekać, 

LENA Z TATĄ 

 
Pieski lubią kotki 

kotki lubią psotki, 
I kwiatuszki 
i gruszeczki 
i serduszka 

i czerwone jabłuszka. 
PAULINA Z MAMĄ, TATĄ, DAWIDEM 

 
Jestem sobie mały motylek 
żaden ze mnie krokodylek. 
Cały ranek jestem w szkole 

a na obiad jem rukolę, 
Myślę i myślę co tu napisać 

ale postanowię się tylko podpisać 
Jestem Kuba 

a przez ten wiersz 
może znajdzie się dla mnie 

jakaś luba, 
KUBA Z MAMĄ I TATĄ 

 
Cieszą się dzieci. że Święty Mikołaj przyleci 

Sanie zapakuje 
Prezenty wypakuje 

Każdy przedszkolak list napisał 
Więc ma on jasne zadanie 

Natalka chce pluszaki, a Ola nowe mazaki 
Podąża dumnym krokiem pod choinkę wystrojoną 

Kładzie tam pakunki podskakując wesoło 
A każdy rodzic bardzo się cieszy, widząc 

uśmiech na twarzach dzieci. 
NATALIA Z RODZINĄ 

 
Male dzieci lubią mleczko 
małe dzieci lubią mamę 
małe dzieci lubią tatę 

małe dzieci lubią się bawić. 
ANTONINA 

 

Mój kotek to taki psotek 
lubi wchodzić na płotek. 

Często chowa się za krzaki 
i poluje na myszki i ptaki. 
Daję mu kocie przysmaki 

by zostawił w spokoju te ptaki. 
JAKUB ULCZOK 

 
Kotku mały 

kotku szary cały 
twoje futro jak poduszka 

mile miękkie do przytulania 
myszkę swoją gonisz 

łapiesz,gryziesz. 
ŁUCJA Z SIOSTRĄ 

 
Deszczyk kapie 
deszczyk pada 
mokre drzewa 
mokra trawa 

samochody mokre też 
do kałuży lubię wejść. 

DOMINIK 

 
JA nie lubię z deszczem dni. 
Bo nie mogę wszędzie iść. 
Za to, kiedy słońce świeci 

mama na dwór ze mną,, leci”. 
MADZIA 

 
Smaczny również kartofelek 

gotuj go w łupince 
troszkę wody i rondelek 

posmakuje chłopakowi i dziewczynce. 
STANISŁAW 

 
My Tygrysy to urwisy: 
rozrabiamy i brykamy, 

a na buziach uśmiech mamy. 
Budujemy z klocków cuda. 
My nie wiemy co to nuda! 
Świetnie puzzle układamy, 

całkiem nieźle też śpiewamy, 
zawsze chętnie zatańczymy, 

i poprawnie policzymy. 
Dobry humor- ważna rzecz, 

każdy Tygrys o tym wie. 
TYGRYSKI Z PANIĄ KAROLINĄ 

 
Ziemniak,ziemniaczek ma dobry sma-

czek, 
a z tego smaczka wychodzi pyszna 

zupa z ziemniaka. 
Kluski w niedzielę z ziemniaczka robi-

my, 
a babcia z ziemniaczka zrobi frytki na 

urodziny. 
Oluś na obiad ziemniaczki lubi. 

Więc tatuś z mamusią je często robi. 
Więcej pomysłów na ziemniaczka nie 

mamy. 
Po prostu wszyscy w rodzinie ziem-

niaczki uwielbiamy. 
OLUŚ Z MAMĄ 
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Dziecięca twórczość plastyczna 

OLAF 

LENA 

EMILIA 

LILIANA 

KORNELIA 

DOROTA 

TOSIA 

ZOFIA 
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,,Większość defektów mowy i wad słuchu 
powstaje w wieku dziecięcym. Winno się je 
przeto w tym czasie likwidować. 
Aby powstrzymać ich nasilenie 
i zapobiegać różnym dodatkowym następstwom”. 
M.Seeman 

 
Mówienie jako czynność jest najbardziej skomplikowanym 
ruchem odbywającym się w naszym 
organizmie,dlatego tak ważne są ćwiczenia dużych ruchów 
ciała poprzez precyzyjne ruchy rąk. A 
następnie ćwiczenia usprawniające narządy mowne, które 
przygotowują do poprawnego mówienia. 
Ćwiczeń usprawniających narządy mowne,ćwiczeń oddecho-
wych i słuchu mownego nie stworzyła nauka 
zwana logopedią .Dziecko .które nigdy nie miało do czynienia 
z logopedią, wiosną bawi się 
dmuchawcami ,nadmuchuje balonik czy torebkę papierową, 
wydobywa głos ze źdźbła zbóż. 
Bawi się 
swoim językiem. Wylizuje tale-
rzyk. Te naturalne zabawy speł-
niają ważne cele profilaktyczne w 
kształtowaniu się mowy dziec-
ka .Zaburzenia i braki w mowie 
przejawiają się w sposób bardzo 
różnorodny i mogą dotyczyć 
różnych:słownictwa,struktury 
składniowej wypowiedzi,formy 
dźwiękowej 
czyli artykulacji. 
Gimnastyka usprawniająca narzą-
dy artykulacyjne usuwa wiele wad 
wymowy,zaś u osób nie mających 
zaburzeń doskonali sprawność 
mięśni od których zależą ruchy 
warg i języka,szczeki dolnej i gór-
nych 
zębów oraz podniebienia miękkie-
go w znacznym stopniu przyspie-
sza powstawanie nowych głosek 
oraz 
wzmaga kontrolę wymawiania danej głoski podczas zabaw a 
potem w mowie spontanicznej. 
Poniżej podaję ćwiczenia i zabawy logopedyczne które moż-
na wykorzystać w czasie codziennych 
kontaktów z dzieckiem. 
1.Wyścig łódek-do dwóch wanienek napełnionych wodą 
wkładamy dwie papierowe łódeczki Zwycięża 
ten .którego łódka pierwsza przepłynie z jednego końca na 
drygi. Do przesuwanie łódek można używać 
tylko powietrza z płuc. 
2.Długie głoski-w zabawie posługujemy się głoskami. Których 
artykulację możemy 
przedłużać(i,y,a,o,e,u,m,n,j,w,s,z,s ż, sz).Zwycięża ten .kto 
najdłużej wymówi daną głoskę, 
3.Zjadacz nici-zwycięża ten zawodnik, który pierwszy wcią-
gnie nić di buzi, posługując się tylko językiem 
i wargami .Ćwiczenie to można wykonać stosując ugotowany 
makaron nitki. 
4.Konik-konik jedzie na przejażdżkę .Naśladuj konika stukają 
czubkiem języka o podniebienie. Wydając 
przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. 
5.Wietrzyk odsłania firankę-dziecko dmucha w otwór kartki, 
który imituje okno. Z drugiej strony otworu 
znajduje się przyklejona,,firanka,,-zadanie polega na dmucha-
niu w firankę na przemian- raz mocno(silny 
wiatr)-raz słabo(słaby wiatr). 
6.Huśtanie misia-na brzuszek leżącego dziecka kładziemy 
pluszowego misia .Dziecko ma tak oddychać, 

aby zabawka raz wznosiła się, raz opadała,Wdech i wydech 
muszą być zrealizowane dokładnie i 
wolno,aby przepona pracowała prawidłowo. 
7.Malarz -malarz maluje sufit dużym pędzlem .Pomaluj swoje 
podniebienie zaczynając od zębów w 
stronę gardła. 

 
GIMNASTYKA APARATU MOWY W NATURALNYCH 
SYTUACJACH. 
1.Kiedy dziecko ziewa ,nie gań go za to, lecz poproś ,aby 
ziewnęło jeszcze kilka razy, 
2.Gdy na talerzu został ulubiony sos lub rozpuszczone lody, 
pozwól dziecku wylizać go językiem. To 
ćwiczenie bardzo skutecznie gimnastykuje środkową część 
języka. 
3.Jeśli dziecko dostało lizaka zaproponuj mu, aby lizało uno-
sząc czubek języka ku gorze. 
4.Po śniadaniu posmaruj maluchowi wargi miodem, kremem 

czekoladowym i poproś, aby 
zlizało je 
dokładnie jak miś czy kotek. 
5.Przy rysowaniu sprawdź 
czy dziecko potrafi naryso-
wać kółko językiem9dookoła 
warg) lub kreseczki(od 
jednego do drugiego kącika 
ust). 
6.Żucie pokarmów. Dmucha-
nie na talerz z gorącą zu-
pą .chuchanie na zmarznięte 
dłonie, cmokanie, 
puszczanie baniek mydlanych 
to też ćwiczenia aparatu 
artykulacyjnego. 
Na zakończenie proponuję 
bajkę logopedyczną 
K .Zielińskiej ,,Rozgadana 
papuga”. 
Pewnego razu papuga poje-
chała na wieś. Rozglądała się 
dookoła (język ruchem 

okrężnym oblizuje 
wargi:dolną i górną).Zobaczyła konika, który galopował w 
stronę lasu(mlaskanie językiem/naśladowanie 
konia).Na jej widok zatrzymał się (prrrr) i zaprosił papugę na 
swe podwórko. By poznała inne zwierzęta. 
Przeszli wieś wzdłuż9język przesuwamy po podniebieniu w 
stronę jamy gardłowej) i wszerz(przesuwamy 
językiem za zębami górnymi i dolnymi).Nigdzie nie spotkali 
żadnego zwierzęcia. Przedarli się przez 
gęstwinę drzew i krzewów(język przeciskamy przez zaciśnię-
te zęby), by dotrzeć na podwórko. Konik 
przedstawił papudze swoich przyjaciół kury -ko .ko .ko, gąski 
-s s s, krówki -mu .mu .mu. Kaczki -kwa 
.kwa .kwa. Kotka -miau. miau. miau, świnki- kwi,kwi,kwi, 
indyka-gul,gul, gul .Kiedy zrobiło się późno i 
musiał wracać do domu, konik zaproponował, że odwiezie ją. 
Razem ruszyli, by zdążyć przed zachodem 
słońca. 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: logopeda Beata Niżnik Guziuk 
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się w procesie dojrzewania (związanego z rozwojem 

systemu nerwowego 

i endokrynnego) oraz w procesie uczenia się, po-

przez: 

* naśladowanie – dziecko naśladuje sposób reagowa-

nia emocjonalnego rodziców, 

* wzmacnianie – dziecko powtarza reakcje emocjo-

nalne, które są przez rodziców nagradzane, 

chwalone, 

* społeczne uczenie się – dziecko uczy się w różnych 

sytuacjach społecznych poprzez kontakt z 

ludźmi, dostosowywania swych reakcji emocjonal-

nych do sytuacji, panowania nad emocjami, 

powściągania ich czy podsycania. 

Niezaprzeczalny wpływ na rozwój emocjonalny 

dziecka mają rodzice i klimat emocjonalny rodziny. 

Dziecko musi czuć, że jest kochane niezależnie od 

tego, jakie uczucia przeżywa 

i ujawnia. 

Uczucia stanowią istotną część natury ludzkiej. Są 

narzędziami, których potrzebujemy, gdy 

chcemy zbudować silny związek z drugim człowie-

kiem. 

Nie podlegają ocenie. Nie są dobre ani złe, tylko 

wygodne lub niewygodne, przyjemne lub przykre, 

chciane lub niechciane. Wszystkie są jednak potrzeb-

ne i odgrywają ważną rolę 

Podstawowe zdolności do wyrażania emocji mają cha-

rakter wrodzony. 

Niemowlę płacze lub jest radośnie ożywione w odpo-

wiedzi na konkretne sytuacje, choć nikt go 

tego nie uczy. 

Wraz z wiekiem człowiek zdobywa i rozwija w sobie 

różne zdolności i umiejętności 

emocjonalne. W miarę rozwoju i dorastania dziecko 

coraz lepiej rozpoznaje różne, także bardziej 

skomplikowane emocje, zarówno u siebie jak i u ota-

czających 

go ludzi. Ma to wpływ przy podejmowaniu decyzji i 

dokonywaniu wyboru zachowań 

np. zrezygnowanie z zachowań, które mogą przynieść 

korzyść, 

ale równocześnie łączą się ze zbyt silnymi lub wyłącz-

nie negatywnymi emocjami. 

Dorastając dziecko uczy się też rozumieć i interpreto-

wać znaczenie emocji 

w kontaktach z innymi ludźmi, dostrzegać istnienie 

uczuć mieszanych (np. miłość 

z nienawiścią, lęk ze złością), przewidywać zmiany w 

stanach emocjonalnych odpowiednio do 

zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Rozwija 

w sobie zdolność do podsycania lub 

wygaszania emocji, zależnie od tego, jak ocenia sytua-

cję, w której się pojawiają. 

Zdobywanie w toku rozwoju nowych zdolności emo-

cjonalnych odbywa 

Jak wspierać emocjonalny rozwój dziecka 
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i endokrynnego, ale kształtuje się procesie uczenia się, 

poprzez: 

* naśladowanie – dziecko naśladuje sposób reagowania 

emocjonalnego rodziców, 

* wzmacnianie – dziecko powtarza reakcje emocjonal-

ne, które są przez rodziców nagradzane, 

chwalone, 

* społeczne uczenie się – dziecko uczy się w kontaktach 

z innymi ludźmi 

w różnych sytuacjach społecznych dostosowywania 

swych reakcji emocjonalnych do sytuacji, 

panowania nad emocjami, powściągania ich czy podsy-

cania. 

Rodzice i klimat emocjonalny rodziny mają niezaprze-

czalny wpływ na rozwój emocjonalny 

dziecka. Dziecko musi czuć, że jest kochane niezależnie 

od tego, jakie uczucia przeżywa i 

ujawnia. 

DROGI RODZICU 

Aby wspierać rozwój emocjonalny dziecka: 

w życiu człowieka. Nie jest przyjemne przeżywanie 

złości czy lęku. Jednak ciągłe pojawianie się 

tych uczuć i fakt, że ludziom nie udało się ich wyelimi-

nować z życia może świadczyć o ich 

przydatności (np. złość – pobudza do działania, lęk – ma 

znaczenie samozachowawcze). W mowie 

potocznej używa się zamiennie pojęcia: uczucia i emo-

cje. 

W psychologii uczucia są rozumiane jako treść emocji, 

subiektywny składnik emocji, 

ich wewnętrzne przeżywanie. 

Należy pamiętać, że osiąganie dojrzałości emocjonalnej 

trwa całe życie, ale jej podstawy kształtują 

się w dzieciństwie. Bardzo ważne jest przy tym, jak 

rodzice sami wyrażają emocje i jak reagują na 

emocje dziecka. 

Rozwój emocjonalny związany jest z rozwojem systemu 

nerwowego 



 

 

 

dziecko młodsze tym silniej przemawia do niego to, co widzi niż to co słyszy. Brak spójności między tym 

co ujawniasz w zakresie swoich reakcji emocjonalnych, a tym co mówisz na ten temat rodzi w dziecku 

dezorientację i utrudnia mu rozpoznawanie emocji u innych osób, 

 

 

 

bardziej adekwatny, 

 

przeżywanych emocji (np. w danej sytuacji można odczuwać niezadowolenie lub irytację, złość, gniew 

czy wściekłość), 

 

(nie ignoruj emocji dziecka, nie zwalczaj ich, nie tłum, nie hamuj, nie zaprzeczaj im). Jeżeli zabronimy 

dziecku ujawniać to co przeżywa to emocje nie znikną, będą natomiast pojawiać się w innych, ukrytych, 

bardziej kłopotliwych do rozpoznania formach (np. nie oczekuj, że chłopcy nie powinni płakać albo 

okazywać lęku; pozwól chłopcu płakać równocześnie skupiając się nie na samym płaczu tylko na jego 

przyczynie), 


