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(niem.Kinder – dzieci;Stube– pomieszczenie,
pokój) – potoczna nazwa wyniesionego
z domu (z dzieciństwa) starannego
wychowania, umiejętność zachowania się, ogłada towarzyska.
Nazwa nawiązuje do zachowania się w obecności dzieci – nader
starannego i wychowawczego. Stąd bywa stosowane w odniesieniu
do grzeczności, przesadzonej, na pokaz, zbyt wyidealizowanej.
W przedszkolach bardzo dużo uwagi poświęca się dbałości
o kształtowanie umiejętności samoobsługowych oraz porządkowych,
które sprzyjają stymulacji rozwoju umysłowego, są ściśle związane
z tym, co nazywamy dobrym wychowaniem.
Obserwując dzieci, które przychodzą do przedszkola odnosi się
wrażenie, że są one mniej samodzielne niż kiedyś.
W czasach zarysowującego się kryzysu wychowania rodzinnego
zapracowani, zmęczeni i zagonieni rodzice wyręczają swoje dzieci
w prostych czynnościach samoobsługowych takich, jak: ubieranie się,
mycie itp. Rodzice wyręczają swoje pociechy ponieważ uważają,
że ich dziecko jest jeszcze za małe albo po prostu się spieszą.
Niepokojący jest jednak fakt, iż kłopoty w czynnościach
samoobsługowych mają nie tylko dzieci na początku swojego pobytu
w przedszkolu, ale i wśród małych uczniów, spotykamy takie, które stoją
w szatni bezradnie i domagają się pomocy ze strony dorosłego.
Dzieci idące do szkoły muszą być samodzielne i zaradne życiowo,
dlatego zadaniem wychowawczym domu oraz przedszkola jest takie
ukształtowanie czynności samoobsługowych, aby przekształciły się
w nawyki.
Starszy przedszkolak i mały uczeń powinien czerpać radość z faktu,
że udało mu się doprowadzić do końca podjęte zadanie. Jest to wyższy
stopień samokontroli, trudny do osiągnięcia. Dlatego dorosły powinien:
- być przy dziecku i podtrzymywać je w dążeniu do osiągnięcia celu
poprzez zachęcanie, przypominanie, podpowiadanie, co należy kolejno
robić;
- okazywać radość, gdy dziecko osiągnie cel, gdyż w ten sposób dziecko
uczy się odczuwać przyjemność z doprowadzenia czynności do końca;
- być cierpliwy i systematyczny, bo dziecko musi wiele razy wykonać
czynność, żeby ją opanować, a potem ćwiczyć, aby przybrała postać
nawyku.

Dobre nawyki trzeba „wdrukować” w dziecięcy umysł. Najpierw trzeba
ukształtować daną czynność, a potem doprowadzić do odruchowego
zachowania.
Sposób wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych
przenosi się na czynności intelektualne. Dzieci, które czynności
samoobsługowe wykonują niechętnie: grymaszą, ociągają się,
demonstrują bezradność, dopominają się pomocy ze strony dorosłych
u tych dzieci pojawią się następne kłopoty – typu intelektualnego.
Ponieważ, dzieci te źle będą funkcjonowały przy rozwiązywaniu zadań
wymagających wysiłku. Przed podjęciem każdego trudniejszego zadania
będą ociągać się i marudzić, będą pokazywały bezradność, domagały
się pomocy i robić wszystko, aby przerwać wykonanie zadania.
Lepiej jest uczyć dzieci mądrego zachowania w konkretnych sytuacjach
życiowych, np.; przy realizacji czynności samoobsługowych, niż podczas
zajęć dydaktycznych, w trakcie których trzeba się skupić
na czynnościach intelektualnych.
Każdy z nas zachwyca się dzieckiem, które wita się, gdy wchodzi
do pomieszczenia, po spożytym posiłku mówi dziękuję albo podnosi
papierek po cukierku leżący na podłodze. Wśród starszych
przedszkolaków wiele jest dzieci, które chętnie pomagają innym, dbają
o to, aby rzeczy były na swoim miejscu, szanują pracę dorosłych.
Jednak, aby osiągnąć taki efekt musimy zdać sobie sprawę, jak bardzo
ważna jest współpraca rodziców z przedszkolem.
RODZICU PAMIĘTAJ!!!
Potrzebuję wielu rzeczy: cierpliwości, czasu zrozumienia, kochającej
rodziny, szacunku i dobrego zachowania.
Źródło;
1.Nauczycielka Przedszkola
2.Artykuł Ewy Zielińskiej pt.: „O konieczności dbania o „kindersztubę”
dzieci.

Opracowała Beata Koj

TAK
ŚWIĘTOWALIŚMY

KARTOFELKOWY PIKNIK
W dniu 15.10.2019 odbył się w naszym
przedszkolu „Piknik kartofelkowy” z udziałem
rodziców. Wszyscy zapoznani zostaliśmy z
bajką „O małym ziemniaczku”. A następnie
dzieci wraz z rodzicami brali udział w
konkurencjach, w których głównym bohaterem
był ziemniaczek: slalom z ziemniaczkiem, rzut
ziemniaka do wiaderka, skoki w workach.
Odbyły się także wykopki w piaskownicy. Poza tym dzieci z rodzicami
brali udział w kąciku z zagadkami, korzystali z Foto-budki oraz wspólnie
wykonywali pieczątki z ziemniaka. Dużym powodzeniem cieszyło się
malowanie twarzy. Za udział w wyżej wymienionych konkurencjach
dzieci otrzymywały pieczątki. A później wraz z rodzicami mogliśmy
skosztować pysznego pieczonego ziemniaczka i surówek, które
przygotowali rodzice.
Celem spotkania było promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i
zabawach
sportowych,
stymulowanie
pozytywnych
zachowań
społecznych interakcji i współpracy pomiędzy dziećmi i rodzicami.
Podkreślenie znaczenia uczestnictwa, wysiłku i satysfakcji bardziej niż
zwycięstwa oraz zintegrowanie dzieci i rodziców poprzez aktywna
współpracę. Było wspaniale!!!!!

Opracowała Beata Koj

Skoki w workach

Rzut do celu oraz slalom z
ziemniakiem

"… Kiedyś przyjdzie taki dzień, że spełni się Twój najpiękniejszy sen.
Teraz nie wiesz jak i gdzie…" Tym przesłaniem Teatr Moich Marzeń
zaprosił nas na spektakl do MGOKSiR w Zdzieszowicach.
Pełna muzyki i światła opowieść o małej syrence, z którą wędrowaliśmy
wraz z pozostałymi bohaterami sztuki w głębiny oceanu. Poznaliśmy tam
małą syrenkę Vivien, jej stanowczego ojca - króla Nefryta, zabawnego
kraba Szachwarę oraz podstępną wiedźmę Zewlagę. Na scenie pojawił
się również książę Edward, wypatrujący co dnia dziewczyny, która
ocaliła mu życie podczas szalejącego sztormu, jego mama - królowa
Hortensja oraz niezastąpiony kucharz Fryc wraz z marynarzami.
Opracowała Izabela Konieczny

MOTYLKI ORAZ FREBLOWSKIE PSZCZÓŁKI W
SZKÓŁCE DRZEW I KRZEWÓW KONIECZKO

29 października 2019 roku na dzieci z Przedszkoli czekało wiele atrakcji.
W naszej miejscowości odbył się Miejsko – Gminny Konkurs
Recytatorski Przedszkolaków. Do udziału w konkursie zgłosili się
przedstawiciele wszystkich przedszkoli z naszej gminy, którzy wystąpili
w czterech kategoriach wiekowych:
W kategorii 3 latek reprezentował nas Bartosz Czernysz w wierszu
Doroty Gellner pt. „Śniadanko baranka”, który zajął 1 miejsce.
W kategorii dzieci 4-letnich reprezentowała nas Eliza Krupa,
która recytowała wiersz Jana Brzechwy „Psie smutki” i zajęła 3 miejsce.
W kategorii dzieci 5–letnich 2 miejsce zajęła Wiktoria Jaszkowic
z wierszem pt. „ Pranie” Marii Konopnickiej.
W kategorii dzieci 6–letnich wyróżniona została Paulina Bienia,
która recytowała wiersz Jana Kazimierza Siwka pt. „Gucio”.

Idzie misio,
idzie konik,
małpka,
piesek
no i słonik.
Wszyscy
razem
z balonami,
z najlepszymi
życzeniami.

KOTKI:
Anna Jagiełło
Oleg Wilczek
FREBLOWSKIE PSZCZÓŁKI:
Aleksander Jońca
Jan Rozwadowski
MOTYLKI:
Radosław Mytych
Wojciech Pietrek

SŁONECZKA:
Olga Juszczak
Kacper Podobyćko
Dawid Smętny
Szymon Wachowski

Kącik malucha
TO JUŻ WRZESIEŃ…
Wrzesień sypnął wrzosami,
Grzybami pachnie w lasach,
A ja jestem myślami nad morzem -na
wczasach.
I choć kalendarz na ścianie
Pokazał wrześniową datę,
Ja chciałbym pływać w morzu,
I gonić po lesie tatę,
I jeździć na rowerze
Od rana do wieczora,
choć z przyjemnością pędzę
co rano do przedszkola!

KĄCIK MALUCHA
"Jesień"
Idzie, idzie pani Jesień
różne dary w koszu niesie,
ma tam liście, piękne, nowe,
bardzo barwne, kolorowe.
I kasztany i żołędzie,
rozsypuje wszędzie,
wszędzie.
I też niesie jarzębinę na
korale
dla dziewczynek !
Wszystko piękne jest jak
nowe
i czerwone i brązowe,
no i żółte oczywiście
i jest wszędzie uroczyście!

Kącik logopedyczny

WSKAZÓWKI LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW
Istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość
Rodziców i najbliższego otoczenia dziecka. Poniżej prezentuję
tzw. przykazania logopedyczne.
1. ZWRÓĆ UWAGĘ NA SPOSÓB ODDYCHANIA DZIECKA.
Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się odbywać
przez nos. Jeśli przy oddychaniu dziecko ma otwartą buzię, powinno Cię
to zaniepokoić.
2. BY DOBRZE MÓWIĆ, TRZEBA DOBRZE SŁYSZEĆ. Jeśli musisz
powtarzać polecenie lub prośby kierowane do dziecka, sprawdź jego
słuch.
3. MÓWIĄC DO DZIECKA, NIE SPIESZCZAJ FORM WYRAZÓW.
Tylko właściwa wymowa i zachowanie poprawnych form gramatycznych
dadzą
pożądany
efekt
w
postaci
prawidłowej
wymowy.
4. ZWRÓĆ UWAGĘ NA BUDOWĘ JĘZYKA, WARG, POLICZKÓW,
PODNIEBIENIA (miękkiego i twardego) oraz JĘZYK.
Jeśli masz wątpliwości co do ich wyglądu, ułożenia, wielkości
czy ruchliwości, udaj się do specjalisty po konsultację.
5. UCZ DZIECKO GRYZIENIA od momentu, gdy tylko zaczniesz
podawać pokarmy stałe. Gryzienie marchewki, jabłka, skórki od chleba
wpływa na prawidłowe połykanie pokarmów, ułożenie zębów i żuchwy
oraz prawidłowe ruchy języka.

6. CODZIENNIE CZYTAJ DZIECKU NA GŁOS, przynajmniej 20 minut,
dziecko poprawia swoją wymowę, doskonali ją, starając się naśladować
to, co słyszy od otoczenia. Dzięki głośnemu czytaniu dorosłego dziecko
także wzbogaca swoje słownictwo, ćwiczy pamięć werbalną, zdolność
koncentracji
uwagi,
umiejętność
budowania
zdań.
7. PODCZAS CZYTANIA NIECH TWOJE DZIECKO OPOWIADA
treść ilustracji, naśladuje różne odgłosy (np. szum wiatru, pukanie,
odgłosy zwierząt). Wyrazy dźwiękonaśladowcze są doskonałym
ćwiczeniem usprawniającym narządy artykulacyjne, przygotowują
dziecko do wymowy kolejnych głosek.
8. ZACHĘCAJ DZIECKO DO NAUKI WIERSZY NA PAMIĘĆ.
Jest to doskonała forma ćwiczeń utrwalających wyrazistą wymowę.
9. WPROWADŹ DO ZABAWY GIMNASTYKĘ BUZI I JĘZYKA.
Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne! Niech to będzie zabawa
dla Ciebie i dziecka. Dodatkowo będzie to czas, jaki spędzicie razem
i to już jest sukces. O tym, jak prowadzić tę gimnastykę, porozmawiaj
z logopedą dziecka. On udzieli Ci fachowych wskazówek.
10. ĆWICZENIA WYKONUJCIE SYSTEMATYCZNIE.
Tylko wtedy przyniosą one oczekiwany efekt. Ćwiczyć można zawsze
i wszędzie, nie musi się to odbywać w wyznaczonym, ustalonym czasie.
Jest to nawet niewskazane, gdyż dziecko nie powinno traktować takich
ćwiczeń jak obowiązku.
Opracowała : Agnieszka Zimerman

ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ ???
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo organizuje charytatywny konkurs „Ile waży św.
Mikołaj”, który polega na zebraniu bilonu o jak największej wadze.

CELEM KONKURSU JEST WSPARCIE FUNDUSZU,
Z KTÓREGO WYPŁACANE SĄ STYPENDIA ORAZ
WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WYCHOWANKÓW
FUNDACJI SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO.
Bilony proszę przynosić do Pani Izabeli Konieczny
wychowawcy gr. „Freblowskie Pszczółki”

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA NASZEJ NOWEJ
STRONY INTERNETOWEJ
www.teczowapiatka.pl

