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Szanowni Rodzice ! 

 
Przedstawiamy Wam pierwszy 

numer, w tym roku szkolnym, gazetki 
przedszkolnej „Jedyneczka”.  

Mamy nadzieję, że z chęcią oraz 
zainteresowaniem będziecie sięgać po 
nasz kwartalnik.  

Za nami pierwsze dni, tygodnie 
i miesiące w  przedszkolu, pierwsze 
przyjaźnie i  dni pełne zabawy i nauki. 

Nastała jesień, niestety, pogoda 
płata nam figle. Na dworze jest już coraz 
zimnej, a z nieba spadają krople deszczu.  

Coraz częściej nasze przedszkolaki 
„łapią” przeziębienia i  złe samopoczucie. 
Szanowni Rodzice - dziękujemy Wam za 
mądre podejście do problemu zachorowań 
i  pozostawienia kaszlących czy 
zakatarzonych dzieci w domu. Takie 
podejście powoduje, iż choroby się nie 
rozprzestrzeniają, a pozostałe dzieci są 
zdrowe.   

Jeżeli  jest coś, co chcieliby 
Państwo przeczytać lub zobaczyć                        
w naszej gazetce, to czekamy na Wasze 
propozycję. Zachęcamy również do 
aktywności na rzecz grupy i Przedszkola.   

Z dniem 1 września rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny 2015/2016.  W tym roku 
swoją przygodę z przedszkolem 
rozpoczęło 116 nowych przedszkolaków. 
Tuż przed rozpoczęciem roku dzieci miały 
możliwość uczestnictwa, wraz z rodzicami, 
w zajęciach adaptacyjnych. Oprócz 
wspólnej zabawy najważniejsze było 
„oswojenie” się z nową salą, innymi 
dziećmi, a także zapoznanie                                 

z nauczycielkami. Na starszych 
przedszkolaków również czekały 
niespodzianki – nowe, pięknie 
udekorowane sale, kolorowe zabawki                    
i uśmiechnięte panie.  
 
WAŻNE WYDARZENIA W MIESIĄCU 
WRZEŚNIU 

 
Wrzesień jest miesiącem, w którym 

szczególny nacisk kładziemy na 
bezpieczeństwo naszych dzieci. 

W związku z tym przedstawiamy 
kilka ważnych zasad, których należy 
przestrzegać i które wpajamy naszym 
przedszkolakom: 
 Dzieci o określonej godzinie są 

przyprowadzane przez opiekunów  
prawnych lub inne upoważnione 
osoby do sali pod opiekę 
nauczyciela oraz odbierane 
bezpośrednio z grupy od 
nauczyciela. 

 Uczulamy dzieci na bezkonfliktową 
i bezpieczną zabawę, a jeśli 
zajdzie potrzeba ingerujemy. 

 Zwracajmy uwagę na 
bezpieczeństwo dzieci w sali,                     
w ogrodzie, na spacerze i 
wycieczce. 

 Ustalamy zasady i normy 
obowiązujące w grupie, 
systematycznie wdrażamy dzieci 
do przestrzegania zasad zgodnego 
współżycia z rówieśnikami.   



SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
 

Dnia 16.09.2015 r. gościliśmy               
w naszym przedszkolu policjanta, pana 
Sławka - tatę naszego wychowanka.  

Podczas spotkania dzieci 
dowiedziały  się o tym jak bezpiecznie 
poruszać się po drogach, podróżować 
samochodem oraz jak reagować w sytuacji 
innych zagrożeń, m.in. gdy zaczepia 
dziecko osoba dorosła, kiedy zauważy się 
pożar, itp.  

Duże zainteresowanie u dzieci 
wywołało umundurowanie i wyposażenie 
policjanta.  

Uwieńczeniem spotkania była 
możliwość obejrzenia z bliska radiowozu. 
Każde dziecko miało okazję usiąść na 
chwilę za kierownicą lub w tylnej części 
pojazdu. Ponadto dzieci mogły włączyć                    
i posłuchać sygnałów policyjnej syreny.  

W podziękowaniu za ciekawe 
spotkanie i przybliżenie zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
bezpiecznej zabawy - nasi podopieczni 
wręczyli policjantowi pamiątkową laurkę. 

 
SPRZĄTANIE ŚWIATA 
 

Jak każdego roku dzieci z naszego 
przedszkola przyłączyły się do akcji 
sprzątania świata. Akcja ma na celu 
podniesienie wśród naszych 
wychowanków świadomości ekologicznej                 
i  zwiększenia zaangażowania w sprawy 
ochrony naturalnego środowiska. Wiek 
przedszkolny to okres wzmożonej 
aktywności poznawczej i emocjonalnej. 
Dlatego już w tym wieku należy dziecku 
ukazać potęgę i piękno otaczającego 
świata, wzbudzić w dziecku pozytywne 
uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec 
siebie i przyrody. 

 
 
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA  

 
22 września nasze  przedszkolaki 

obchodziły Dzień Przedszkolaka. Święto 
to zostało ustanowione przez Sejm RP, by 
podkreślić wagę edukacji przedszkolnej                             
w rozwoju i edukacji dzieci i przyczynia się 
do popularyzacji wychowania 
przedszkolnego. Dzień ten ma także 
dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do 
świętowania, wesołej zabawy i czerpania 
radości z bycia przedszkolakiem. Obchody 
tego święta organizowane były w naszym 
przedszkolu po raz pierwszy. Od rana 
wszyscy pracownicy dbali o to, aby na 
ustach przedszkolaków widać było 
uśmiech. Panie poprowadziły zabawy 
integracyjne, zawody sportowe, 
sprawnościowe w których uczestniczyła 
cała społeczność przedszkolna. 
Zapewniamy, że Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka na stałe zapisze się                       
w naszym kalendarzu uroczystości.  
 

 
WAŻNE WYDARZENIA  
W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 

 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB 
STARSZYCH 

 
Święto obchodzone corocznie 

1 października, ustanowione zostało 



14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ.  

Do najważniejszych problemów 
osób starszych można zaliczyć: 
samotność, chorobę, inwalidztwo, 
ubóstwo, poczucie nieprzydatności.  

Chcąc uszanować ustanowione 
święto, grupa starszaków z naszego 
przedszkola odwiedziła podopiecznych 
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego 
w Nowej Dębie, aby umilić im czas swoim 
występem i złożyć życzenia. 

Zorganizowanie występu dla nich, 
czy wręcz nawiązanie aktywnej 
współpracy może zaowocować obopólną 
korzyścią – seniorom dać trochę radości, 
a dzieciom pomóc w „oswojeniu” 
nierzadko „ukrywanego” przed nimi tematu 
starości i problemów z nim związanych.  

W imieniu seniorów za 
zorganizowane spotkanie podziękowała 
koordynator ds. promocji zdrowia w ZOZ. 
 

 
 
DZIEŃ JABŁUSZKA 
 

„Jedno jabłko dziennie trzyma 
lekarza z dala ode mnie” – pod takim 
hasłem w dniu 09.10.2015 r. grupa III i IV 
obchodziła Święto Jabłuszka.  

Tego dnia w naszym przedszkolu 
nikt się nie nudził. Odbyło się wiele 
wspólnych zabaw oraz konkursów. 
Na koniec zjedliśmy własnoręcznie 
przygotowane jabłkowe szaszłyki 
i pierożki.  

Nadrzędnym celem jaki nam 
przyświecał było zachęcenie dzieci do 
zjadania owoców oraz kształtowanie 
właściwych nawyków żywieniowych. Takie 
świętowanie z jabłkiem będzie nam 
przypominać o tym, jakie ono jest ważne 
dla naszego rozwoju i zdrowia. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ZIEMNIACZANE STWORKI” – rodzinny 
konkurs plastyczno – techniczny 

 
Jesień to najlepsza pora na 

zabawy z ziemniakiem. Dlatego w naszym 
przedszkolu odbył się konkurs dla dzieci 
i rodziców pt. "Ziemniaczane stworki". 
Tematem przewodnim oczywiście został 
ziemniak, zwany też kartoflem lub pyrą, 
z którego wyczarowano fantastyczne 
postacie. Prace były nie tylko piękne, ale 
i bardzo pomysłowe, ciekawie zrobione 
i niezwykle pracochłonne. Naprawdę było 
co podziwiać.  

Rodzinny konkurs plastyczny jest 
okazją do wspólnej pracy z dzieckiem, 
wspólnego tworzenia, gdzie efekt stanowi 
wspólne dzieło. Takie sytuacje mocno 
integrują rodzinę.  

Wspólne działania pozwalają 
również otworzyć się dziecku                                 
i opowiedzieć o swoich problemach, 
trudnościach, stresach. Dlatego gorąco 

zachęcamy wszystkich rodziców do 
udziału w kolejnych konkursach 
rodzinnych. 
 
 
 



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

14 października w naszym 
przedszkolu świętowaliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej. W tym dniu nauczyciele                     
w całej Polsce obchodzili swoje święto. 
Część artystyczną dla całego personelu 
przedszkola oraz zaproszonych gości 
przygotowała  grupa III pod opieką pani 
Edyty Furtak i Katarzyny Jajugi.  

Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
prezentowały przygotowany program. 
Pięknie zaśpiewały piosenki                                    
o nauczycielach, deklamowały 
wzruszające wierszyki, zaprezentowały 
piękne tańce. Na koniec wszyscy 
pracownicy otrzymali od dzieci 
własnoręcznie wykonane prezenty. 
Następnie pani dyrektor Jolanta Orłowska 
podziękowała małym artystom za występ, 
złożyła pracownikom przedszkola życzenia                    
i wręczyła nauczycielom nagrody 
dyrektora z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 
 

 
  
Dziękujemy Wszystkim Rodzicom 
za piękne kwiaty, życzenia i słodkości! 
 
HALLOWEEN  
 

Ostatni dzień października dzieci 
z gr. II przyszły do przedszkola przebrane 
za wampiry, duchy, czarownice…  

Celem zabawy była integracja 
grupy, mile spędzony czas oraz zabawy 
i konkursy, których nie organizuje się na 
co dzień. Podczas konkursów dzieci 
świetnie się bawiły, niektóre pokonywały 
swój strach przed maskami i strojami 
swoich kolegów. 

Dzieci degustowały „robaki", 
dotykały „paskudztwa", na koniec 
skosztowały jak smakuje „paluch wieźmy". 

Do zabawy dołączyła również Pani 
dyrektor.  To święto, potraktowaliśmy 
wszyscy z lekkim przymrużeniem oka. 
Wszystkim rodzicom dziękujemy za 
zaangażowanie w przygotowanie tak 
pięknych i pomysłowych strojów. 
 

 
 
WAŻNE WYDARZENIA W MIESIĄCU 
LISTOPADZIE 
 
ZADUSZKI - DZIEŃ POŚWIĘCONY 
PAMIĘCI ZMARŁYCH 

 
W dniu 2 listopada grupa III i IV 

z naszego przedszkola kultywując polską 
tradycję odwiedziła  cmentarz. Tego dnia 
ludzie wspominają wszystkich, którzy 
odeszli z tego świata, polscy katolicy 
modlą się za wszystkich wiernych 
zmarłych. Poddając się szaleńczemu 
tempu życia, nie mamy czasu na 
wspominanie. Warto więc wybrać się na 
spacer na cmentarz i odwiedzić groby 
bliskich. Nawet jeśli nie jesteśmy 
sentymentalni, to widok morza zniczy 
płonących na pogrążonym w mroku 
cmentarzu robi ogromne wrażenie. 
 

 
 
 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI                   
Z BAJEK 

 
Baśnie i bajki cieszą się wielkim 

powodzeniem zarówno u dzieci jak                                 
i u dorosłych. Są dla wszystkich źródłem 
bogatych przeżyć i wrażeń, 
niezastąpionym sposobem wzbogacenia 
wyobraźni. 

4 listopada postanowiliśmy 
przyłączyć  się do obchodów 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. 

Było bardzo bajkowo  w naszym 
przedszkolu. Dzieci z gr. V przygotowały 
przedstawienie „Czerwony Kapturek‘’, 
z którym wystąpiły  przed publicznością 
przedszkolną. W bajkowej scenerii lasu 
i domku babci, dzieci wcieliły się w różne 
role, które pięknie zagrały. Zgromadzone 
przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem 
oglądały bajkę graną przez swoich 
kolegów i koleżanki. 

Nie zabrakło również zabaw, 
konkursów i zagadek związanych 
z bajkami i baśniami, które były 
przeprowadzone po obiadku w grupach III, 
IV i V wspólnie na sali gimnastycznej. Ten 
dzień sprawił dzieciom wiele radości, 
a jednocześnie przypomniał jak ważne są 
bajki i warto po nie często sięgać 
i powracać do nich. Dzieci również 
sprawiły radość swoim rodzicom 
zapraszając ich na przedstawienie 
w porze popołudniowej, zaprezentowały 
swoje umiejętności aktorskie. Teatrzyk 
został zaprezentowany także dzieciom                
z Przedszkola Nr 5 oraz uczniom kl. I 
Szkoły Podstawowej Nr 2. W czasie tego 
spotkania odbyło się wiele zabaw 
integrujących te środowiska. 
 

 
 

„KRĘĆMY BALONY” - warsztaty dla 
rodziców i dzieci w grupie II 

 
Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie, 

doświadczonego animatora kultury udało 
się zorganizować w grupie II warsztaty dla 
rodziców i dzieci pod hasłem „Kręćmy 
Balony”. Rodzice nie zawiedli i licznie 
zgromadzili się na warsztatach.  

Na początku spotkania, wspólne 
zabawy poprowadziła wychowawczyni 
grupy, następnie spotkanie poprowadziła 
animatorka - Pani Agnieszka, mama 
naszej wychowanki. 

Zaprezentowała ona rodzicom                            
i dzieciom techniki wykonania z balonów 
węży, piesków, czy ślimaków. Wszyscy się 
świetnie bawili, rodzice mieli kolejną 
okazję, aby się integrować i lepiej poznać, 
a także mile spędzić czas ze swoimi 
dziećmi. Każdy wyszedł ze spotkania                        
z wykonanymi przez siebie zwierzakami. 

 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 
W dniu 10 listopada 2015 roku 

 dzieci z grupy IV  z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości  przybliżyły swoim 
młodszym kolegom i koleżankom ważne 
fakty z historii Polski.  

Celem akademii, przygotowanej 
pod czujnym okiem pani Anny Chorab                   
i Barbary Fornal było wykształcenie 
postawy szacunku do  historii naszego 
kraju i  do symboli narodowych. Dzieci 
dowiedziały się jak ważne jest dla nas, 
Polaków: godło, flaga narodowa, pamięć 
o historii. Tematy historyczne i narodowe 
nie jest łatwo przekazać takim maluchom, 
ale w naszym przedszkolu takich tematów 
nie unikamy.  Ważne, żeby wszystko 
przedstawić  w przystępny i atrakcyjny dla 
maluchów sposób. Pamiętając                              
o zachowaniu należytej postawy, 



uczestnicy akademii wspólnie odśpiewali 
Hymn Polski 

Atmosfera podczas uroczystości 
była bardzo podniosła i  niezwykle 
wzruszająca. Warto docenić wysiłek 
naszych kochanych przedszkolaków. 
Starszaki  przedstawiły trudne treści 
historyczne w sposób bardzo prosty 
i przystępny dla swoich młodszych 
kolegów i  koleżanek. Ale przede 
wszystkim przypomniały, jak wielkim 
darem jest życie w  wolnej ojczyźnie. 
Niektórym dorosłym zakręciła się łza 
w oku na widok małych patriotów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CO SŁYCHAĆ U MALUSZKÓW??? 
 

Maluszki uczą się zachowań 
ułatwiających życie w grupie rówieśniczej 
poprzez naukę zgodnej zabawy, 
przestrzegania reguł, szanowania 
wytworów pracy swoich kolegów 
i koleżanek. Kształtują nawyk odkładania 
zabawek na wyznaczone, stałe miejsce. 
Uczą się i utrwalają codziennych nawyków 
higienicznych oraz samoobsługi. Dużą 
uwagę kładziemy na przestrzeganie zasad 
dotyczących bezpieczeństwa. Kształcenie 
tych umiejętności wymaga 
systematyczności, ciągłego utrwalania, 
powtórzeń a przede wszystkim 
konsekwencji również w środowisku 
rodzinnym. Rozwijamy umiejętności 
budowania wypowiedzi zrozumiałej dla 
otoczenia, uważnego słuchania 
i wykonywania poleceń. Chodzimy na 
spacery, aby dotlenić organizm, nauczyć 
się chodzenia w parach, obserwować 
otoczenie przyrodnicze. Maluszki 
uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach 
dydaktycznych podczas, których rozwijają 
mowę, wzbogacają słownik, ćwiczą 
pamięć, logiczne myślenie, 
spostrzegawczość, koordynację wzrokowo 
- ruchową, orientację w schemacie 
własnego ciała, sprawność ruchową, 

manualną i inne. Cieszymy się z małych 
sukcesów osiąganych przez dzieciaki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIE OTWARTE W III GRUPIE 
 

Zajęcia otwarte są jedną z form 
kontaktu nauczyciela z rodzicami, dają 
bowiem rodzicom niepowtarzalną okazję 
zobaczenia, jak dziecko odnajduje się 
w grupie przedszkolnej – jakie ma relacje  
z rówieśnikami i nauczycielem, czy potrafi 
skupić się podczas zajęć, czy zapamiętuje 
i wykonuje polecenia oraz jak prezentuje 
się poziom jego umiejętności na tle 
umiejętności innych dzieci. 

Udział środowiska rodzinnego                
w życiu dziecka mobilizuje je do 
zwiększenia swojej aktywności oraz daje 
mu poczucie, iż jego „sprawy” są ważne 
również dla rodziców, czuje się kochane.  

Podczas zajęć otwartych Rodzice  
mają możliwość dostrzeżenia mocnych 
i słabych stron dzieci, co pozwala im na 
podejmowanie (przy współpracy 
z nauczycielami) działań ukierunkowanych 
na rozwijanie dostrzeżonych talentów oraz 
niwelowanie niedoborów.  

W dniu 19 listopada, w grupie III 
zostało przeprowadzone zajęcie otwarte 
pt. „Mów poprawnie - tak jest dobrze, tak 
jest ładnie” - podczas którego Rodzice 
obserwowali różnorodne ćwiczenia 
wspomagające rozwój mowy dzieci. 
 

 
 



ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI 
NA SCENIE 

19.11.2015 r. na scenie SOK odbył 
się przegląd przedszkolnych form 
tanecznych Roztańczone Przedszkolaki. 

W przeglądzie wzięło udział cztery 
nowodębskie przedszkola. Nasze 
przedszkole reprezentowała grupa III i IV. 
Gratulujemy udanego występu. 
 

 
 

 
 
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 
25 listopada 2015 roku, 

obchodzony jest Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. Choć trudno w to 
uwierzyć, pierwsza maskotka misia 
powstała 113 lat temu i do dziś pozostaje 
jedną z najpopularniejszych dziecięcych 
zabawek na świecie. Światowy Dzień 
Pluszowego Misia to święto stosunkowo 
nowe. Zostało ustanowione dopiero  
25 listopada 2002 roku dokładnie w setną 
rocznicę powstania tej popularnej 
maskotki. 
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, 
z kokardką czy w kubraczku... Każdy 
posiada bądź posiadał własnego 
ulubionego pluszowego misia. Miś 
pluszowy nieodłącznie kojarzony jest 
z beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele 
razy był kumplem do zabawy, kompanem 
podróży, przyjacielem, któremu można 

wszystko powiedzieć, antidotum na nocne 
koszmary. 
  Misie są bohaterami powieści, bajek, 
filmów i piosenek tak jak m.in. Kubuś 
Puchatek, Coralgol czy Miś Uszatek,  
  Wraz z dziećmi, jak co roku, bawiliśmy 
się przy misiowych piosenkach. Były 
konkursy, zabawy i tańce. Na zakończenie 
dzieci wysłuchały bajek czytanych przez 
panią Krysię z Biblioteki Publicznej, której 
w tym miejscu pięknie dziękujemy za 
współpracę. 

 
CZŁONKOWIE KLUBU 
PŁETWONURKÓW LOK TCN OCTOPUS 
W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 
Dużym zainteresowaniem naszych 

przedszkolaków cieszy się poznawanie 
pasji i zainteresowań rodziców. Z tej 
okazji, w dniu 24.11.2015 r. nasze 

przedszkole odwiedzili rodzice Nataniela. 
Ich pasja to nurkowanie. Zaprezentowali 
dzieciom z grupy III i IV strój nurka                                
i akcesoria niezbędne do nurkowania, 
opowiedzieli o swoich podwodnych 
przygodach. Serdecznie dziękujemy Im za 
ciekawe spotkanie i „zaarażanie” innych 
swoją pasją. 
 

 
 



SPOTKANIE Z PLASTYKIEM 

Dzieci z grupy III i IV w dniu 
26.11.2015 r. uczestniczyły w spotkaniu 
z artystą plastykiem - Panem Sławomirem 
Gurdakiem.  

Pan Sławomir  bardzo chętnie 
podzielił się z nami swoją pasją. 
Dowiedzieliśmy się, jak wygląda warsztat 
pracy malarza. Dzieci miały okazję 
podziwiać piękną wystawę.  

Spotkanie z pewnością pozostanie 
na długo w pamięci naszych dzieci. 
Dziękujemy serdecznie panu Sławomirowi 
 za przeprowadzenie tak ciekawego 
spotkania. 

 
ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU 

 
Andrzejki, to stara tradycja ludowa 

przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
Według dawnych wierzeń ten dzień miał 
magiczną moc, gdyż uchylał wrota do 
nieznanej przyszłości. 
  Dziś tradycyjne Andrzejki to okazja                          
i pomysł na ciekawe zabawy z dziećmi.                    
W zaczarowany świat magii i wróżb 
przenoszą nas wróżki, czarodzieje                          
i czarodziejki. 26 listopada odbyła się, 

połączona z tradycyjnym wróżbami, 
zabawa andrzejkowa dla starszych dzieci, 
tj. grup III, IV i V. Bal był oczywiście 
kostiumowy…a zabawa – przednia. 

Dla młodszych dzieciaczków (grupa I i II) 
zorganizowane zostały andrzejkowe 
wróżby. Oj, co tam się wywróżyło… 
 

 
WAŻNE WYDARZENIA W MIESIĄCU 
GRUDNIU 
 
ŚWIĘTO NAUCZYCIELI SENIORÓW 

 
Pierwszego grudnia na uroczystość 

w sali kameralnej Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie przybyli 
emerytowani nauczyciele i pracownicy 
oświaty z terenu miasta i gminy Nowa 
Dęba. W imieniu Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
zebranych przywitał prezes Kazimierz 
Wąsik. Część artystyczną wykonały dzieci 
z  grupy IV naszego przedszkola. 
 

 
 
GÓRNIK W PRZEDSZKOLU 

 
Dnia 9.12.2015 r. dzieci z grup 

starszych uczestniczyły w spotkaniu                         
z górnikiem - panem Andrzejem Jajuga, 
który przybył w pełnym galowym 
umundurowaniu. Dzieci miały okazję 
przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, 
szpadzie i odznaczeniom, które górnicy 
otrzymują za długoletnią, ciężką pracę                          



w kopalni. Dowiedziały się, że godło 
górnicze składa się z dwóch 
skrzyżowanych narzędzi: żelazka i pyrlika 
oraz się jakie znaczenie mają kolory 
pióropusza na czapce i kto je nosi. Nasz 
gość opowiedział o ciężkiej pracy pod 
ziemią, znaczeniu tej pracy w codziennym 
życiu oraz niebezpieczeństwach w pracy 
górnika. Bardzo serdecznie chcieliśmy 
podziękować górnikowi za wizytę                               
w naszym przedszkolu oraz czas 
poświęcony przedszkolakom.  

 
SPOTKANIA Z RODZICAMI 

 
Tradycją w  naszym przedszkolu 

jest organizowanie spotkań z rodzicami 
przed Świętami Bożego Narodzenia. 
Dzieci z grupy III, IV i V zaprosiły swoich 
rodziców na grupowe spotkanie wigilijne. 
Zaprezentowały przygotowane tańce 
integracyjne, recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki o tematyce świątecznej.  
Prezentowany przez dzieci  program 
artystyczny wprowadził wszystkich                           
w radosny nastrój oczekiwania na święta 
Bożego Narodzenia. Zarówno dzieci, jak                                                                          
i goście cieszyli się ze wspólnie 
spędzonych chwil. Uroczyste spotkanie 
zakończyło się poczęstunkiem, 
przygotowanym przez rodziców. 

 
 Rodzice brali również czynny 

udział we wspólnych warsztatach. 

Wspólnie ze swoimi pociechami 
wykonywali choinki z piórek, aniołki z 
papierowych chusteczek oraz bombki z 
styropianu. Rodzice wykazali się dużą 
kreatywnością i inwencją twórczą. Miła 
atmosfera sprawiła, że wspólnie spędzony  
czas minął bardzo szybko. 

 

 
 

 
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

 
W dniu 10.12.2015 r. maluszki 

z naszego przedszkola stały się 
prawdziwymi przedszkolakami podczas 
„Pasowania na przedszkolaka". Z tej okazji 
dzieci przygotowały część artystyczną, 
podczas której zaprezentowały rodzicom 
piosenki, wiersze i tańce dotyczące 
zdobytych już umiejętności oraz zabawy                          
z jeżykiem, który został patronem tej 
grupy. Maluszki złożyły ślubowanie,                      
w którym przyrzekały być wzorowymi 
przedszkolakami. Ślubowanie złożyli 
również rodzice: trzymając się prawą ręką 
za lewe ucho, przyrzekali być wzorowymi 
rodzicami. Pani dyrektor Jolanta Orłowska 
dokonała pasowania przy pomocy jeżyka 
Julka, a następnie dzieci otrzymały 
upominki - niespodzianki. Uroczystość 
zakończyła się wspólnym  słodkim 
poczęstunkiem. 

 
 
 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzie


RODZINNY KONKURS 
FOTOGRAFICZNY 

 
15 grudnia  2015 roku nastąpiło 

rozstrzygnięcie Rodzinnego Konkursu 
Fotograficznego „Jesień, jesień - piękna 
pora”, zorganizowanego przez nasze 
przedszkole.   
Na konkurs wpłynęły 23 prace. Pani 
dyrektor Jolanta Orłowska uroczyście 
wręczyła  nagrody książkowe i dyplomy 
wszystkim  autorom  zgłoszonych prac. 
Każda praca była świetna i jedyna                      
w swoim rodzaju. 

 

FINAŁ AKCJI „I  TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM" 

W grudniu odwiedzili nas 
przedstawiciele Domu Dziecka w 
Tarnobrzegu - Wiktoria z opiekunką Panią 
Joanną. W ramach prowadzonej przez 
nasze przedszkola, od października do 
połowy grudnia, akcji  „I ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem", zbieraliśmy artykuły 
higieniczno-chemiczne, które zostały 
przekazane podopiecznym Domu Dziecka. 
Pani Joasia opowiedziała nam o 
działalności placówki, oraz 
przebywających w niej dzieciach. 
Przedszkolaki złożyły Wiktorii i jej 
opiekunce najlepsze życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wręczyły świąteczną kartkę. Pani 
Dyrektor otrzymała gorące podziękowania 
oraz piękną bombkę wykonaną przez 
tamtejsze dzieci. Za udział w tej akcji 
wszystkim Rodzicom składamy gorące 
podziękowania. Mamy nadzieję, że za rok 
będziemy mogli znów liczyć na Państwa 
dobre serce. 

 
 
PACZKA DLA PSIACZKA 

 
Przez cały grudzień  odbywała się 

w naszym przedszkolu zbiórka darów dla 
zwierząt z przytuliska w Nowej Dębie. 
 Wszystkie  zebrane dary zostały złożone 
na ręce pracowników Straży Miejskiej. 
Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom, którzy 
wsparli naszą akcję. Każdy nawet 
najskromniejszy dar przyczynił się do 
uzyskania tak dużych efektów zbiórki, za 
co najwdzięczniejsze na pewno będą 
potrzebujące zwierzęta. 

 

SPOTKANIE ŚWIATECZNE W DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Święta Bożego Narodzenia to czas 

wspólnego kolędowania. Zgodnie z tą 
myślą dzieci  z grupy IV  udały  się do 
Domu Pomocy Społecznej                                    
z  przygotowanym występem. Jest to 
kolejne spotkanie z pensjonariuszami tej 
instytucji, które  uczy  dzieci szacunku dla 
ludzi starszych, samotnych i chorych, 
dzielenia się radością z innymi. Występ  
wprowadził wszystkich w świąteczny 
nastrój, dostarczył przyjemnych wrażeń                            
i  wzruszeń mieszkańcom, a dzieciom 
 sprawił wiele radości. Pensjonariusze                         
i pracownicy  DPS w serdecznych słowach 
podziękowali wykonawcom za występ. 
Mali artyści w dowód wdzięczności za 
występ otrzymali słodycze. 
 



PORADY DLA RODZICÓW 
 
Zabawy z dzieckiem to czas radosny, pełen wielu ciekawych odkryć i jednocześnie pełny 
dziecięcego uśmiechu. To naturalne, że Wasze dziecko potrzebuje zabawy, która jest 
nieodłącznym elementem jego rozwoju, pasji do odkrywania świata, a zarazem chęci 
kontaktu z innymi dziećmi w okolicy.  

Aby jednak mieć pewność, że wybrane zabawy z dzieckiem zaangażują Waszego 
malucha na dobre, najpierw warto dowiedzieć się co lubi i jakie aktywności preferuje. Jeśli 
zauważyliście, że Wasze dziecko uwielbia jesienne spacery po parku, możecie 
zaproponować mu zabawę polegającą na wykonaniu sesji zdjęciowej lub spacer podczas, 
którego dziecko odkryje zakamarki przyrody.  

Bardzo istotne jest to, aby mieć na uwadze wiek dziecka, do którego należy 
dostosować zabawę. 

Jako rodzice zdążyliście już zauważyć, jakie zabawy z dzieckiem pozwalają mu się 
odprężyć i absorbują mnóstwo energii. Doskonale wiecie, co rozbawia Wasze ukochane 
„oczko  w głowie” i jesteście w stanie zająć go na dłuższy czas określoną czynnością 
 
Najpopularniejsze zabawy z dzieckiem    
 
1. Zabawa w udawanie odgłosów zwierząt – dzieci uwielbiają poznawać rzeczywistość 
z uśmiechem, a jeśli były w ZOO na pewno lubią zwierzątka i chciałyby przebywać wśród 
nich jak najczęściej. Taka propozycja na pewno bardzo ucieszy Twoje dziecko i świetnie 
nadaje się dla dzieci. 
2. Zabawa w odgadywanie nazw części ciała – Jak nie trudno się domyślić, głównym 

celem jest nauka, a zarazem poznawanie własnego ciała, dlatego najlepszym rozwiązaniem 

jest to, aby zaproponować tą zabawę dzieciom. Można to połączyć z higieną ciała i 
wykorzystać, jeśli na przykład dziecko nie lubi, gdy nakładasz mu krem na skórę. Na chwilę 

poprzez interesujące opowieści możesz odwrócić jego uwagę. 
3. Masa solna – sprawdzi się świetnie i wspomaga kreatywność Twojego dziecka, ułatwiając 

mu tworzenie rozmaitych figurek. Jej atutem jest nie tylko satysfakcja z możliwości 
stworzenia czegoś fajnego, ale również to, że możemy pomalować gotowe prace i stworzyć 
z nich dekoracje do pokoiku dziecka, co na pewno bardzo je ucieszy i sprawi, że poczuje się 
prawdziwie docenionym artystą. 
4. Zabawa w sklep – dedykowana oczywiście starszym dzieciom (szczególnie 

dziewczynkom), które wciągnie na dłuższy czas. Jeśli chcesz zająć czymś ciekawym 
swojego malucha zaproponuj mu takie rozwiązanie, a na pewno odpłaci słodziutkim 
uśmiechem. 
5. Ciasto – plasto – to kolejna porcja kreatywności dla Twojego wesołka. Możesz kupić 

gotowy i profesjonalny zestaw ciastoliny  lub zdecydować się na podarowanie dziecku 
klasycznej plasteliny i foremek, które masz w domu. 
6. Gra w memory – nie pozostaje tajemnicą, że jest uwielbiana przez dzieci. 

Gdy zaproponujesz ją swojemu dziecku po śniadaniu, możesz być pewna, że miło 
rozpoczniecie dzień. Świetnie sprawdzi się również, jako dodatek do imprezy urodzinowej. 
7. Głuchy telefon – to zabawa dla dzieci, której celem jest nauka i rozrywka w jednym. 

Jak zauważyliście, macie mnóstwo zabaw do wyboru, aby zająć dziecko, nauczyć je nowych 
technik i jednocześnie sprawić, aby nie nudziło się podczas wolnych chwil. Wykorzystajcie 
ten czas w pełni i sprawcie, aby zabawy z dzieckiem były również nieodłącznym elementem 
Waszego rozkładu dnia. 
 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 
MOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM  
 

O rozwoju mowy dzieci można by pisać bardzo dużo. Dysponujemy coraz większą 
wiedzą na temat prawideł jej rozwoju, jak również poszerza się wachlarz możliwości pomocy 
dzieciom z trudnościami w jej nabywaniu. Poniżej przedstawię Państwu stanowisko  
dr D. Emiluty Rozya (logopedy akademickiego) na temat stanu mowy, jaki powinny 
prezentować nasze dzieci. Należy przy tym pamiętać, że mowa u dzieci rozwija się w różnym 
tempie, ale opóźnienie nie powinno przekraczać 6 miesięcy (por. T. Zaleski, 1992).  
 
Stan rozwoju mowy u dzieci 3-letnich  

 
3-letnie dziecko rozumie to, co do niego mówimy, jeśli treść naszych komunikatów nie 

wybiega poza jego wcześniejsze doświadczenia. Dziecko wskazuje części twarzy, ciała, 
części zabawek, próbuje wykonywać pewne czynności itd. Kilkulatek komunikuje się 
z otoczeniem poprzez kilkuwyrazowe zdania. Mówi chętnie i dużo. Zaczyna zadawać wiele 
pytań, choć nie są one jeszcze jasno sprecyzowane. Jakich głosek należy się spodziewać 
w inwentarzu dziecka? Otóż 3-latek powinien prawidłowo wymawiać następujące dźwięki: 
[a, o, e, y, u, i, ą, ę, p, pi, m, mi, bi, f, w, t, d, n, ń, l, li, ś, ź, ć, dź, k, g, ki, gi, ch, j, ł]  
U niektórych dzieci spotkamy się z rozwojową substytucją (zamianą) głosek np. [t, d] na [k,g] 
co w tym wieku jest jeszcze normą. Zdarza się, że spółgłoski znajdujące się obok siebie 
mogą być opuszczane lub zastępowane innymi dźwiękami, np. [pła] zamiast [pchła].  

Szereg syczący [s, z, c, dz] i szumiący [sz, ż, cz, dż] może być już wymawiany 
prawidłowo, choć u wielu dzieci usłyszymy zamiennie szereg ciszący [ś, ź, ć dź]. Głoska [r] 
najczęściej wymawiana jest jako [l]. Już w tym wieku dziecko powinno usłyszeć i potrafić 
zróżnicować wymowę prawidłową, np. [samolot] i [siamolot], gdyż jego słuch mowny (słuch 
fonematyczny) jest już rozwinięty. Ono tylko nie potrafi jeszcze wymówić trudnych dźwięków!  

 
Stan rozwoju mowy dzieci 4-letnich  
 

W tym wieku dziecko rozumie nawet takie nasze polecenia, które zawierają w sobie 
wyrażenia przyimkowe (na, nad, pod, do, w, przed, za, obok), rozpoznaje kolory itd. Dziecka 
zaczyna mówić o przyszłości i przeszłości. W swoich wypowiedziach używa form 
agramatycznych, ale jest bardzo zaciekawione poprawnością językową. Dziecko zadaje 
wciąż dużo pytań, jednak są one już bardziej dociekliwe oraz sprecyzowane. Wykazuje dużą 
chęć porozumiewania. Często nie wystarczają mu zapamiętane już wyrazy, więc braki te 
wyrównuje poprzez tworzenie form analogicznych np. [Tata to duży czytacz] bo dużo czyta 
gazetę itd. Choć te śmieszne neologizmy nas śmieszą, pamiętajmy, by ich nie utrwalać! 
Wymowa dziecka jest dokładniejsza. Dzięki usprawnianiu aparatu artykulacyjnego pojawiają 
się kolejne dźwięki:  
 [s, z, c, dz] powinny brzmieć prawidłowo za zamkniętymi zębami (wymowa 

międzyzębowa powinna być skorygowana przez logopedę), 
 możemy obserwować artykulację głoski [l] przechodzącą w dźwięk drżący [r], lub pełne 

wymówienie głoski [r], 
 niekiedy pojawiają się głoski [sz, ż, cz, dż], choć w dalszym ciągu mogą być 

zastępowane przez [s, z, c, dz].  
 
Stan rozwoju mowy dzieci 5-letnich  

 
Wypowiedzi dziecka 5-letniego przybierają postać wielozdaniową. Dziecko opowiada 

przebieg wydarzeń, relacjonuje obejrzana bajkę, film, przewiduje fakty itd.  
Pytane o znaczenie słów z reguły potrafi je wyjaśnić. Nieprawidłowości gramatyczne 

zaczynają zanikać, gdyż dzieci zaczynają dokonywać autokorekty. - głoska [r] wymawiana 
jest prawidłowo, czasem można obserwować zjawisko hiperpoprawności. Dziecko 



wymawiało [l] a teraz [r] pojawia się tam, gdzie należałoby artykułować [l] np. [Krór Karor]. 
Wymówienia te ustępują samoistnie; - pojawia się [sz, ż, cz, dż]; - wszystkie głoski 

dźwięczne brzmią dźwięcznie.  
 

USTALENIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY POWINNO NASTĄPIĆ DO 6 ROKU ŻYCIA 
DZIECKA! 

 
Ćwiczenia usprawniające narządy mowy 

 
Dobra artykulacja polega na czystym, wyraźnym, dokładnym i swobodnym 

wymawianiu wszystkich głosek języka polskiego. Każda z nich wymaga odpowiedniego 
ukształtowania rezonatora, tj. właściwego położenia języka, podniebienia miękkiego, stopnia 
opuszczenia szczęki dolnej oraz ułożenia warg. Koordynacja tych elementów daje efekt w 
postaci głoski. Tak więc zanim przystąpimy do zadań doskonalących wymowę głosek, należy 
najpierw usprawnić działanie narządów mowy tak, aby były w stanie prawidłowo je 
wymawiać. 

Przyczyn nieprawidłowej artykulacji dźwięków mowy jest wiele. Do najczęstszych 
należy właśnie niewystarczająca sprawność ruchowa narządów mowy, spowodowana 

m.in. nieukończonym rozwojem mowy, nieprawidłową budową artykulatorów, wadami 
zgryzu, skróconym wędzidełkiem, złymi nawykami środowiskowymi, bądź poważniejszymi 
schorzeniami rozwojowymi.  

Już od urodzenia dziecko ćwiczy swe narządy mowne podczas ssania, żucia, 
połykania, następnie dmuchania, parskania, no i samej czynności mówienia. Dorośli powinni 
być bacznymi obserwatorami swoich dzieci, ponieważ ich rolą jest dbałość o właściwy ich 
rozwój oraz wspomaganie w odpowiednim czasie tak, aby na korektę nie było za późno. 

Ćwiczenia usprawniające mają więc na celu wypracowanie zręcznych i celowych  
ruchów języka, warg, podniebienia i szczęki dolnej. Dziecko musi mieć wyczucie danego 
ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy. 

Program wychowania przedszkolnego zakłada prowadzenie działań zmierzających do 
prawidłowego rozwoju, a także niwelowania ewentualnych zaburzeń mowy. Ćwiczenia 
rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych powinny być więc wykonywane nie tylko 
przy korekcji zaburzeń mowy, ale także przy poprawianiu wyrazistości  i płynności mowy 
oraz w profilaktyce zaburzeń. Począwszy od dzieci 3-letnich przewiduje się odpowiednie 
zabawy ćwiczące narząd mowy i uwrażliwiające na dźwięki otoczenia, a w starszych grupach 
przygotowujące do nauki czytania  i pisania. Ćwiczenia artykulatorów powinny być 
wykonywane bardzo dokładnie, bez pośpiechu. Należy pamiętać aby czas trwania i liczbę 
powtórzeń dostosować do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Przykłady zabaw i 
ćwiczeń narządów artykulacyjnych zaczerpnęłam z różnych publikacji logopedycznych oraz 
własnych pomysłów powstałych podczas pracy z dziećmi. Ćwiczenia te powinni 
wykorzystywać nauczyciele w przedszkolu oraz rodzice w pracy z tymi dziećmi, które są w 
trakcie rozwoju mowy lub ich wymowa odbiega od normy. Wskazane jest prowadzenie 
ćwiczeń przed lustrem, aby dziecko najpierw mogło obserwować wzór prawidłowego 
ułożenia narządów artykulacyjnych, a później  go naśladować i wykonać samodzielnie. 

Poniższe przykłady zabaw stanowią jedynie propozycję do wykorzystania w pracy  
z dziećmi. Należy również uwzględnić propozycje i pomysły zabaw wymyślone przez same 
dzieci. Ćwicząc narządy artykulacyjne warto stosować naprzemienność ról, gdyż to daje 
dziecku wiele radości i satysfakcji. 
 
Ćwiczenia usprawniające – ze względu na udział właściwego elementu aparatu mowy – 
dzielą się na następujące: 
 ćwiczenia warg i policzków 
 ćwiczenia języka 
 ćwiczenia podniebienia 
 ćwiczenia szczęki dolnej 



Ponieważ dzieci przedszkolne są w tzw. wieku zabawy, więc ćwiczenia usprawniające 
również powinny być prowadzone w formie zabawy, która daje znacznie lepsze efekty niż 
nauka i przymus. 
 
ZABAWY I ĆWICZENIA WARG I POLICZKÓW 
 
Minki – naśladowanie min:  
 wesołej – płaskie wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki,  
 smutnej – podkówka z warg,  
 obrażonej – wargi nadęte,  
 zdenerwowanej – wargi wąskie. 

Całuski – przesyłanie całusków, wargi wysunięte do przodu, cmokanie. 
Rybka – wysuwanie warg do przodu  i rozszerzanie na końcu jak u ryb. 
Zły pies – naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów,  

warczenie psa. 
Gorąca zupa – dmuchanie na złożone w kształcie talerza ręce. 
Echo – dobitne wymawianie za „nauczycielem” samogłosek a, o, e, u, y, i 
Kotki – dziecko robi pyszczek (wargi do przodu) i przesuwa nim w prawą i w lewą stronę. 

Kotek ma wąsy i nimi porusza (między wargami dziecko trzyma słomkę). Kot ziewa, oblizuje 
się itp. 
Masaż warg – nagryzanie zębami wargi dolnej, potem górnej. 
Baloniki – nabranie powietrza i zatrzymanie go w wydętych policzkach, przesuwanie 

powietrza z jednego policzka do drugiego, balon pękł – dziecko palcami uderza w policzki. 
Zajęczy pyszczek – wciąganie policzków do jamy ustnej. 
Motorek – parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora. 
Wzywanie pomocy – wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e-o  – naśladowanie 

karetki pogotowia, i-u  – naśladowanie policji,  e-u  – naśladowanie straży  pożarnej. 
 
ZABAWY I ĆWICZENIA JĘZYKA 
 
Kotki – kotek pije mleko (szybkie ruchy języka w przód i w tył, kotek oblizuje się (czubek 

języka okrąża szeroko otwarte wargi). 
Zmęczony piesek – dzieci naśladują pieska, który głośno oddycha i język  ma mocno 
wysunięty na brodę. Sięgnij jak najdalej – kierowanie języka do nosa, do brody, w prawą i w  
lewą stronę. 
Szczoteczka – język to szczoteczka do zębów, która po kolei czyści zęby górne od strony 

zewnętrznej i wewnętrznej, a następnie zęby dolne z obu stron. W trakcie zabawy 
naśladujemy płukanie buzi wodą – powietrze z jednego policzka przechodzi do drugiego itp. 
Język na defiladzie – język maszeruje jak żołnierz:  

 na raz – czubek języka na dolną wargę,  
 na dwa – czubek języka do prawego kącika ust, 
 na trzy – czubek języka na górną wargę, 
 na cztery – czubek języka do lewego kącika ust. 

Cyrkowiec – język próbuje wykonać różne sztuczki np.  
górkę – czubek języka oparty o dolne zęby, środek się wybrzusza,  
rurkę – przez którą można wdychać lub wydychać powietrze,  
szpilkę – układanie wąskiego języka,  
wahadełko – przesuwanie językiem do kącików ust w stronę prawą  i lewą, język nie dotyka 

warg.  
Łyżeczka – unoszenie przodu i boków języka,  
Łopatka – wysuwanie płaskiego i szerokiego języka, itp.  
Koniki – czubek języka uderza o podniebienie i opada na dół. Raz konik idzie wolno, to 

biegnie, parska, śmieje się iha, iha. 
Żabka – dziecko z talerzyka zbiera płatki kukurydziane za pomocą czubka języka, stara się 
wyciągnąć długi język, jak u żaby. 



Język masażysta – czubek języka masuje delikatnie podniebienie, dziąsła na górze i dole, 

wargi, policzki od środka, próbuje rysować kreseczki, kółeczka. 
 
ZABAWY I ĆWICZENIA PODNIEBIENIA MIĘKIEGO 

 
Zabawa z wykorzystaniem bajeczki logopedycznej „Chory Tomek”: 
Tomek bardzo źle się czuł i zachorował. Chłopiec był  kapryśny, nie chciał jeść, był senny                  
i bardzo kaszlał (naśladowanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej, kaszel                      
z językiem daleko wysuniętym do przodu). Mamusia wezwała pogotowie (eo, eo, au, au,). 
Przyjechała pani doktor i zaleciła Tomkowi płukanie gardła, połykanie tabletek, picie syropu 
(naśladowanie tych czynności) oraz inhalacje (zaciskanie na przemian dziurek nosa  i wolne 
oddychanie). Chłopiec bardzo zmęczony, ziewa i zasypia. Podczas spania chrapie (na 

wdechu i wydechu). 
Nadmuchiwanie baloników. 
Puszczanie baniek mydlanych. 
Echo – powtarzanie sylab: ka, ko, ke, ku, ky, ki, ką, kę; ak, ok, ek, uk, yk, ik, ąk, ęk; aka, oko, 
eke, uku, yky, iki; tak samo z głoską „g”. Głębokie oddychanie ustami przy zaciśniętych 

nozdrzach. Głębokie oddychanie nosem przy zamkniętych ustach. 
 
ZABAWY I ĆWICZENIA SZCZĘKI DOLNEJ 
 
Naśladowanie ziewania. 
Wąchanie kwiatów – duży wdech nosem i wydech ustami z jednoczesnym wymawianiem 
głoski aaa (jako zachwyt), ooo (jako zdziwienie). 
Chwytanie górnej wargi dolnymi zębami. 
Opuszczanie i unoszenia dolnej szczęki. Wymawianie szerokiego a i przechodzenie do 
wymawiania a połączonego z głoską s (aaas). 
Ruchy szczęki dolnej w prawo i w lewo przy wargach rozchylonych i zamkniętych. 
Głęboki wdech nosem i wydech ustami z jednoczesną wymową głoski a, tak samo                           
z wymową głoski o. 

 
zebrała i zredagowała 
mgr Katarzyna Jajuga 
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