Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej.

TWÓJ PRZEDSZKOLAK
Gazetka dla rodziców, ukazująca się od 2000 r.
PAŹDZIERNIK 2020r.

CO SŁYCHAĆ U PRZEDSZKOLAKÓW?
Grupy starsze: "Pszczółki" i "Sowy"
Za nami wrzesień. Pierwsze spotkania i zabawy po dosyć długim, niespodziewanym, letnim
wypoczynku. Wszyscy, z nowymi siłami, wróciliśmy do przedszkola. Ucieszyło nas, że dzieci
starsze odnalazły się bardzo dobrze w nowej rzeczywistości i są samodzielne, chętne do
współpracy, dzielnie radzą sobie z zasadami współdziałania w grupie rówieśniczej.
Starszaki ustaliły wspólnie „Kodeks zachowań przedszkolaka”, w którym zawarte zostały
ważne kwestie z zakresu współdziałania, higieny, bezpieczeństwa. Podczas omawiania zasad
poruszania się po drogach poznały pracę policjanta. Choć priorytetową kwestią jest dla nas
bezpieczeństwo dzieci, o którym bardzo szeroko rozmawialiśmy podczas zajęć, zabaw w
ogrodzie przedszkolnym, spacerów w plenerze, to starałyśmy się także zapewnić dzieciom
radosną i miłą atmosferę.
Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zabawach kołowych, paluszkowych, masażykach,
zabawach integracyjnych i ruchowych. Sześciolatki uczestniczyły w ćwiczeniach na hali
GOCZUŚ w ramach Fundacji Akademii im. Łukasza Piszczka.
Dzieci wzięły udział w wycieczce w okolice sadów i ogrodów, a także w obserwacjach
przyrodniczych, poznając rodzaje drzew. Poznały owoce i warzywa, ich cechy i walory
zdrowotne, możliwość ich przechowywania. Na spotkaniu z Panią intendentką opracowały
własne menu na dany dzień w przedszkolu. Pomogły w organizacji wystawy plonów i kącika
przyrodniczego.
Dużo radości daje dzieciom możliwość tworzenia, dlatego wykonywały szereg prac z
szerokiej gamy materiałów plastycznych, przyrodniczych, doskonaliły sprawność manualną oraz
rachunkową. W grupie "Sowy" rozpoczęły działania w ramach projektu edukacyjnego" "Okna
Ziemi" i innowacji pedagogicznych: "Grafomotryka - zabawy dla smyka" i "Kolorowy świat
sylabek", natomiast w grupie "Pszczółki" dzieci realizują również projekt edukacyjny "Okna
Ziemi", jak również "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" i innowację pedagogiczną z j.
angielskiego "The ABC Pirates". Uczyły się rozpoznawać i nazywać emocje oraz radzić sobie z
nimi.
Staramy się, by zdobywanie wiedzy odbywało się w sposób atrakcyjny i wesoły, mimo że
za oknem mamy słotny październik.
nauczyciele grup starszych: Anna Czernecka-Mac i Bożena Rak - "Sowy"
Małgorzata Władarz i Anna Szmajduch - "Pszczółki"

Grupa średnia "Wiewiórki"
Po długiej nieoczekiwanej przerwie przedszkolaki powróciły w mury przedszkola.
Reakcje były różne, na twarzach dzieci można było zauważyć skrajne emocje. Z jednej strony
radość ze spotkania z kolegami i koleżankami, z drugiej zaskoczenie, nowa pani, inna sala i
smutek podczas pożegnania z rodzicami. Obawy nauczycieli jak poradzą sobie w nowej
rzeczywistości z szeregiem obostrzeń, były bezpodstawne. Mimo iż wydają się takie malutkie,
doskonale rozumieją istotę nowych restrykcji: podział zabawek, wietrzenie sal, częste mycie
rąk. Dość szybko zaadoptowały się do nowych warunków i mogliśmy zacząć realizację
zaplanowanych działań.
Dzieci z grupy "Wiewiórki" rozpoczęły nowy rok szkolny od zapoznania z nowym
otoczeniem. Wspólnie z nauczycielem ustalały „Kodeks zachowań w przedszkolu”,
kształtowały umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i
nauczycielem, wyrabiały poczucie odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu
oraz utrwalały zasady gwarantujące bezpieczeństwo w przedszkolu. Jesienna pogoda sprzyjała
spacerom, dlatego przedszkolaki poszerzały słownictwo i wiedzę z zakresu zasad ruchu
drogowego oraz kształtowały właściwe zachowania podczas spacerów. Nauczyciele
szczególną uwagę zwracali na wyrabianie elementarnych nawyków higienicznych i dbanie o
zdrowie. Przedszkolaki utrwalały etapy prawidłowych zachowań podczas zabiegów
higienicznych w łazience oraz uczyły się jak powinny kichać, by nie roznosić drobnoustrojów.
Wychowawcy wyrabiali w przedszkolakach prawidłowe nawyki żywieniowe zachęcali do
spożywania owoców i warzyw. Zapoznali dzieci z ich wyglądem, budową, smakiem i
zapachem, miejscami pochodzenia oraz sposobami ich wykorzystania. W grupie realizowany
jest projekt edukacyjny rozwijający umiejętności manualne „Uczę się rysować”. Dzieci
wprowadzane są w świat ilustracji poprzez naukę prostych rysunków na bazie koła, kwadratu,
trójkąta i prostokąta.
Wszystkie w/w treści wprowadzane są w sposób zabawowy i dostosowane są do wieku i
możliwości naszych podopiecznych. Grupa chętnie bierze udział w zajęciach wychowawczo –
dydaktycznych, uczy się piosenek, wierszy, bierze udział w zabawach ruchowych,
dydaktycznych i muzycznych, wypełnia przygotowane przez wychowawców karty pracy.
Dzieci używają różnych materiałów plastycznych i wykonują szereg ciekawych prac.
nauczyciele grupy: Edyta Smejkal i Aleksandra Kołodziejczak

Grupa maluszków "MISIE"
Wrzesień dla dzieci z grupy maluszków był czasem, w którym po raz pierwszy przekroczyły
progi przedszkola. Przychodząc do przedszkola poznawały nowe miejsce, musiały przystosować
się do innego rytmu dnia, zaakceptować obowiązujące w przedszkolu zasady ustalając wspólnie
z nauczycielem Kodeks zachowań przedszkolaka, a także nawiązać relacje z panią i innymi
dziećmi. To wszystko wymagało od dzieci sporego wysiłku i wiązało się często ze skrajnymi
emocjami. Jednym towarzyszył płacz podczas rozstania z rodzicami, inne zaś wchodziły do sali
z uśmiechem. Jednakże dość szybko zaadoptowały się do nowych warunków i mogliśmy zacząć
realizację zaplanowanych działań.
Maluszki wspólnie z nauczycielem ustaliły KODEKS ZACHOWAŃ PRZEDSZKOLAKA,
w którym zawarte zostały normy dotyczące zachowania w sali przedszkolnej, szatni, łazience,
ogrodzie przedszkolnym, współdziałania z rówieśnikami i nauczycielem, higieny i
bezpieczeństwa. Przedszkolaki wiedząc, że należy dbać o swoje bezpieczeństwo nie tylko w
przedszkolu, ale także na drodze, poznały pracę policjanta oraz zasady ruchu drogowego oraz
kształtowały nawyki właściwych zachowań podczas spaceru.
Szczególną uwagę poświęciliśmy na wyrabianie nawyków higienicznych. Dzieci poznały
etapy mycia rąk oraz sposoby dbania o czystość. Jak wiadomo aby być zdrowym należy się
prawidłowo odżywiać. Podczas omawiania tematyki o owocach i warzywach, przedszkolaki
poznały ich wygląd, zapach, smak, a także ich walory odżywcze. W sali powstał kącik przyrody
z plonów sadu i ogrodu.
Podczas zajęć dzieci rozwijały sprawności manualne wykonując różnorodne prace plastyczne
z zastosowaniem ciekawych technik. Dzieci stemplowały, malowały, wyklejały kontury owoców
i warzyw, co sprawiało im wiele radości i dumy z wykonanego zadania.
Maluszki bardzo lubią śpiewać i bawić się do muzyki. Towarzyszy nam ona od pierwszych
dni pobytu dzieci w przedszkolu. Dzieci poznały wiele piosenek, wierszy i zabaw przy muzyce,
które zaprezentują podczas pasowania na przedszkolaka. Praca w grupie przebiega w miłej i
przyjaznej atmosferze, co sprzyja rozwijaniu nowych umiejętności oraz kształtowaniu
radosnego, pewnego siebie człowieka.

nauczyciel grupy: Agata Bajbuła

Działania dzieci na rzecz poznawania
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Nie wolno długo
lać wody w łazience,
bo pani kiedyś mówiła
o Afryce, że tam nie ma
wody - Marcin

Nie dymić
z kominów i z rury
samochodu
- Wiktor

Nie wolno palić
ogniska w lesie, bo
wszystkie zwierzęta
wystraszą się i
uciekną - Franek

Trzeba
zawsze
posprzątać
śmieci
– Seweryn

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?
Opracowała: dr Joanna Jarmużek, psycholog, trenerka, nauczyciel akademicki Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy koncentruje się na grupach zagrożonych
wykluczeniem społecznym, budowaniu zasobów osobowych i społecznych, rozwijaniu umiejętności radzenia
sobie i przeciwdziałaniu skutkom przewlekłego stresu życiowego

Koronawirus wywrócił do góry nogami świat, jaki dotąd znaliśmy. Dzieci nagle znalazły się w
rzeczywistości, której do tej pory nie doświadczyły. Pandemia budzi strach nie tylko wśród
dorosłych, ale również wśród najmłodszych. Jak my, dorośli, możemy im pomóc w tym
trudnym dla nas wszystkich czasie?
Zalecenia WHO oraz ograniczenia nałożone przez polski rząd, w tym zamknięcie szkół,
przedszkoli i żłobków, placówek kultury i zalecenia, by zostać w domu – choć są konieczne –
mogą budzić niepokój, panikę i rodzić bunt. Każdy z nas inaczej przeżywa ten czas i radzi
sobie ze zmianami. Naszym zadaniem – dyrektorów, nauczycieli i rodziców – jest pomóc
dziecku w poradzeniu sobie z tym wyzwaniem.
Różnice w przeżywaniu
Maluchy, oczywiście, różnią się od siebie. Są takie, które w obecnej sytuacji czują pewne
podekscytowanie, ciekawość, a nawet radość. W końcu nie trzeba chodzić do przedszkola
i
tyle nowych rzeczy dzieje się wokół. Są jednak i takie, które z dużym niepokojem i lękiem
śledzą najnowsze informacje, dopytują dorosłych. Jeszcze inne krzyczą: „Dość!”. Już nie mogą
oglądać, słuchać, czytać kolejnych wiadomości i rozmawiać na temat zagrożenia
koronawirusem. Wszystkie dzieci, nawet te szczęśliwe, z różnym natężeniem i
częstotliwością odczuwają nieprzyjemne emocje. Strach przed tym, co się dzieje i tym, co nas
czeka, który jest zupełnie zrozumiały w obecnej sytuacji, wymaga od dorosłych szczególnego
zaopiekowania się swoimi dziećmi.
Pierwsze wytyczne
Zanim 4 marca 2020 r. dowiedzieliśmy się o pierwszym potwierdzonym przypadku
koronawirusa w Polsce, epidemia dotknęła inne kraje. Tego dnia MEN opublikował filmy
i
plakaty informacyjne, uczulając dzieci, nauczycieli i rodziców na zaostrzenie procedur
przestrzegania zasad higieny. Nauczyciele i rodzice zostali poproszeni o przekazywanie
podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny, a także zaapelowano, by sami
rygorystycznie ich przestrzegali. Zalecono m.in. także śledzenie na bieżąco komunikatów GISu i MEN-u o sytuacji epidemiologicznej. Gdy 11 marca został wprowadzony nakaz
zawieszenia zajęć w szkole, nauczyciele przeprowadzili niejedną rozmowę o samym
wirusie oraz o zasadach bezpieczeństwa i higieny: mycia rąk, kaszlenia i kichania w łokieć
oraz chronienia siebie i innych przed zachorowaniem. W wielu przedszkolach nauczyciele
prowadzili zajęcia o koronawirusie, o tym, jak się przed nim chronić i jakie konsekwencje
może mieć zakażenie. Apelowano również do rodziców, by uczyli dzieci zaostrzonej higieny
oraz by o koronawirusie rozmawiali z maluchami, które zostały w domach na krótko przed
oficjalnym zawieszeniem zajęć w placówkach. Teraz te i pozostałe dzieci zostały w domach i
rodzice nie powinni zostawiać ich samym sobie.

O czym powinniśmy pamiętać?
Po pierwsze, trzeba rozmawiać. O czym? O wszystkim, także o koronawirusie i aktualnych
wydarzeniach w Polsce i na świecie. Niejednokrotnie, gdy dochodzi do jakichś kryzysowych
sytuacji, staramy się uchronić dzieci przez trudnymi informacjami. To błąd. Panikę powodują
brak wiedzy, tajemnice i lęki rodziców, a nie rozmowy. Ważne, by nie negować obaw dzieci,
dać im się swobodnie wypowiadać i razem szukać odpowiedzi na ich pytania. To taki czas, gdy
edukacja potrzebna jest wszystkim, nie tylko dzieciom, więc pamiętajmy, żeby wiedzę o
wirusie czerpać z oficjalnych stron.
Szczególnie dla najmłodszych dzieci nowa, nieznana dotąd rzeczywistość, której skutkiem
może być zagrożenie zdrowia i życia, wiąże się z lękiem i poczuciem zagrożenia. Nie
lekceważmy tych emocji i starajmy się na bieżąco szukać sposobów ich opanowania. Dajmy
szansę na zadawanie pytań i swobodną rozmowę, która może ukoić napięcie spowodowane
niewiedzą, ale także natłokiem informacji. To, co dla nas wydaje się mało istotne, w
przypadku maluchów może powodować lęk, histerię, symulowanie choroby czy nawet
zachowania niepożądane – zmierzające do tego, by zwrócić na siebie uwagę dorosłych.
Po drugie, ważne, aby rodzice i nauczyciele zadbali o spójny przekaz kluczowych i trudnych
informacji dzieciom, dostosowany do ich wieku i możliwości poznawczych oraz
emocjonalnych. Forma przekazu i czas poświęcony na wprowadzenie do tematyki są niezwykle
istotne.
W przeciwieństwie do dorosłych, dzieci nie dzielą już świata na ten realny i wirtualny – dla
nich to jest jedna rzeczywistość. Powinni o tym pamiętać i rodzice, i nauczyciele. Warto
rozmawiać z maluchami o zmieniającym się świecie w sytuacji zagrożenia i jak sobie z tym
radzić – pod względem zdrowotnym i społecznym, gdy pewne formy kontaktów przestają być
możliwe.
Po trzecie, trzeba pamiętać, aby poruszać kwestie dotyczące tego, co możemy zrobić. Dzieci
wykazują bardzo duże zaniepokojenie. Do ich uszu ciągle trafiają informacje, że wirus zabija, i
panikują. Dodatkowy niepokój wzbudzają zachowania dorosłych: szturmowanie aptek,
sklepów, nieustające rozmowy o wirusie i działaniach podejmowanych przez rządy
poszczególnych krajów. Bez przerwy wymieniamy się najnowszymi informacjami, śledzimy
newsy, telewizor i radio karmią nas najnowszymi wiadomościami. Dzieci boją się o rodziców,
dziadków oraz o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Warto w tym wszystkim zastanowić się, co
możemy zrobić w sposób racjonalny i zwiększający poczucie bezpieczeństwa u dorosłych i
dzieci.
Bez ukrywania problemu, bez nakręcania
Czy będąc z dziećmi w domu, należy im ograniczać lub filtrować dostęp do informacji o
koronawirusie? Nie udawajmy, że problem nie istnieje, ale też nie nakręcajmy się. Ten czas jest
trudny, ale skoro już spędzamy go w domach, to możemy robić razem też inne rzeczy, nie tylko
czytać i rozmawiać o koronawirusie. Gdy już poruszamy ten temat, dobrze szukać informacji,
angażując dziecko i wspólnie zastanawiać się, z jakich źródeł korzystać. Chodzi o to, żeby
stworzyć przestrzeń wspólnego działania, uczenia się i świadomej komunikacji, czyli zadbać o
siebie i swoje relacje najlepiej, jak potrafimy. Tak wypełnić czas, który spędzamy wspólnie z
dzieckiem, żeby nie siedzieć nieustannie przed komputerem czy telewizorem, śledząc wciąż
nowe informacje. Poniżej kilka praktycznych wskazówek dla rodziców i nauczycieli
pracujących z dziećmi w domach lub zdalnie.

Obserwujmy siebie i nasze dzieci
Nie tylko pod kątem infekcji, ale i tego, jak emocjonalnie radzimy sobie z zastaną
rzeczywistością. Jak nasze dziecko reaguje na tę sytuację? Jak się czuje? Czy dopytuje? Czy
unika rozmów? Czy sądzi, że musi nas chronić i robi dobrą minę do złej gry? Czy może
(przynajmniej na razie) wygląda na to, że sytuacja go nie przeciąża? A jak my się
zachowujemy? Czy epidemia, zagrożenie są stale obecne w naszych rozmowach? Czy
nieustannie sprawdzamy wiadomości? Czy może unikamy tematu i nie chcemy o tym
rozmawiać?
Bądźmy gotowi do rozmowy
Przygotujmy sobie zestaw faktów i rzetelnych informacji, którymi możemy podzielić się z
naszym dzieckiem. Bądźmy gotowi na trudne i dociekliwe pytania, na konfrontację z fake
newsami. Nie warto przekazywać dzieciom niesprawdzonych treści, niezliczonych
supertajnych informacji czy dramatycznych nowości.
Bądźmy w rozmowach spokojni, opanowani i rzeczowi
Jeśli sami jesteśmy kłębkiem nerwów i mimo szczerych chęci nie udaje się nam zachować
spokoju, zastanówmy się, kto z naszego otoczenia mógłby taką rozmowę z dzieckiem
przeprowadzić. Odpowiadajmy szczerze i zgodnie z posiadaną wiedzą. Jeśli nie znamy
odpowiedzi lub nie wiemy, jak ją przekazać, powiedzmy szczerze, że musimy się zastanowić,
doczytać, że nie wiemy. Trudne pytania, np. jak długo to wszystko będzie trwało, czy na pewno
nie zachorujemy, czy umrzemy – mogą nas szokować i złościć. Warto jednak cieszyć się, że
dzieci traktują nas jako ważne źródło informacji, mają do nas zaufanie. Czasem możemy
ostudzić gorące emocje związane z sytuacją, w której się znajdujemy, jednak na niektóre
pytania nie znamy przecież odpowiedzi. Nikt z nas nie wie, jak długo potrwa obecny stan. I o
swojej niewiedzy warto szczerze mówić, bo w ten sposób zbudujemy zaufanie dziecka.
Rozmawiajmy o tym, jak radzić sobie z lękiem
Opowiedzmy dzieciom, co my robimy, żeby całkowicie nie pogrążać się w trudnych myślach
(czytanie książek, oglądanie komedii, gry). Zapytajmy dzieci, co im pomaga. Potrafią wykazać
się dużą kreatywnością i mogą nas zaskoczyć swoimi pomysłami, z których i my możemy
korzystać. Sprawdźmy też, czego potrzebują w tej sytuacji. Zastanówmy się, co możemy
wspólnie zrobić, by zachować dobry nastrój. Nauczmy się otwarcie mówić, że np.
potrzebujemy chwilki dla siebie. Szczerze rozmawiajmy o tym, że i my, dorośli, przeżywamy
trudne emocje, ale znamy sposoby, aby sobie z nimi radzić. Jeśli jest to możliwe, dajmy
dziecku czas na płacz, złość i przepracowanie targających nim niepokojów.
Bądźmy odpowiedzialni
Sytuacja z koronawirusem i epidemią może być świetną lekcją empatii, wrażliwości i
odpowiedzialności za wspólnotę rodzinną, klasową czy sąsiedzką. Nasze zachowania
przekładają się bezpośrednio na rozprzestrzenianie wirusa, a więc na życie i zdrowie innych
ludzi. Nie oszukujmy – starajmy się być spokojni, nie panikujmy. Kiedy rozmawiamy
o rzeczach trudnych, ulegamy emocjom, a przyłapuje nas na tym młody człowiek i zadaje
pytanie: „Co się stało?” – nie ucinajmy rozmów i nie twórzmy tajemnic, bo stanowi to
pożywkę dla lęków. Ochłońmy i nawet jeśli nie od razu, to wyjaśnijmy dziecku, co się stało,
czego było świadkiem.

Uczmy się razem zdrowych nawyków
Bądźmy wzorem do naśladowania. Pokażmy, jak myć ręce, jak zasłaniać usta, jak dbać o
wypoczynek, odpowiedni sen i dobry nastrój. Rozmawiajmy o tym, co trude, o
zagrożeniach i o tym, co z nimi robić.
Jakich zachowań warto unikać?
1. Słuchania własnych lęków. To nie są najlepsi doradcy. Pewnie nie da się tego
zupełnie uniknąć, ale na ogół utrudniają nam podejmowanie racjonalnych działań.
2. Utożsamiania własnych emocji z emocjami dzieci. To zupełnie odrębne istoty! Mogą
się wprawdzie zachowywać dokładnie jak my, ale powód tego zachowania czy
emocja, która za nim stoi, mogą być już zupełnie inne. Bądźmy wrażliwi na ich
odrębność i nie zakładajmy z góry emocjonalnej syntonii.
3. Zmuszania dziecka do opowiadania o tym, co czuje w tej trudnej
sytuacji.
Przypominajmy, że jesteśmy na tę rozmowę gotowi, ale czekajmy na jego sygnał.
4. Mówienia: „Wszystko będzie OK”, jeśli sami w to nie wierzymy i wiemy, że to
nieprawda.
5. Sugerowania, co dziecko powinno czuć w podobnej sytuacji.
6. Składania obietnic, których nie możemy dotrzymać.

Wiek dziecka ma znaczenie!
Możliwe, że młodsze dzieci nie będą dopytywać, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. Im
jednak starsze, tym niewątpliwie pytań będzie więcej. Rozmawiając, nie skupiajmy się na
najgorszym, a raczej na edukacji dotyczącej sposobów zapobiegania chorobie. Tłumaczmy, jak
ważna jest większa troska o higienę, że warto unikać miejsc, w których przebywa dużo ludzi i
zdecydowanie wystrzegać się np. dotykania poręczy czy ogrodzenia, jak to maluchy mają w
zwyczaju. Starajmy się odpowiadać na konkretne pytania dziecka – jeśli samo więcej nie
dopytuje, nie musimy szczegółowo omawiać zagadnienia.
Świat przedszkolaków jest bardzo mały. Ogranicza się do najbliższych: rodziców, rodzeństwa,
zwierząt domowych, grupy przedszkolnej. Małe dzieci muszą wiedzieć, że ich świat nie jest
zagrożony. Dlatego w tym wieku nie powinny oglądać wiadomości, bo nie potrafią jeszcze
interpretować zdarzeń i odpowiednio ocenić skali zagrożenia. Podążajmy za dzieckiem, a nie
przed nim. Dostarczajmy minimum wiedzy. Odpowiadajmy dokładnie na to, o co dziecko pyta:
„Dlaczego ci ludzie noszą maski?” – „Bo boją się, że mogą zachorować”;
„A my?” – „A my nie”. Niepotrzebny jest wykład na temat ryzyka zakażenia koronawirusem w
podziale na grupy wiekowe i schorzenia towarzyszące, chyba że dziecko będzie zainteresowane
tematem.
Koronawirus to dla nas wszystkich nowe doświadczenie życiowe, które ma ogromny wpływ na
nasze życie rodzinne i zawodowe. Musimy zmierzyć się z niepewnością tego, co będzie za dwa
tygodnie, dwa miesiące, za pół roku. Ta sytuacja wymaga od nas adaptacji i poradzenia sobie z
różnymi wyzwaniami. Bardzo ważne, abyśmy w tym wszystkim nie zapomnieli o
wspieraniu
tych,
którzy
najbardziej
tego
wsparcia
potrzebują.

M@Mo,Tato,
PoB@w się ze mną
CHCĘ PIĘKNIE MÓWIĆ: SZEREG SZUMIĄCY
W roku szkolnym 2020/2021 zapraszam Państwa, do cyklu „Chcę pięknie mówić: szereg szumiący”.
W każdym numerze naszej przedszkolnej gazetki, zaprezentuję Państwu przydatne informacje dotyczące
głosek [sz, ż (rz), cz, dż], m.in. pokażę, jak powstają te głoski oraz w jaki sposób możemy ćwiczyć z
dzieckiem ich prawidłową wymowę, a także zaproponuję parę zabaw logopedycznych, które w ciekawy
sposób pomogą utrwalać Waszym dzieciom ich wymowę w domu.
KIEDY DZIECKO POWINNO PRAWIDŁOWO WYMAWIAĆ GŁOSKI SZEREGU
SZUMIĄCEGO?
Wielu rodziców 3-latków,albo dzieci, które dopiero co skończyły 4 lata chciałoby, aby ich dzieci
wymawiały już głoski [sz, ż(rz),cz i dż]. Jednakże zawsze wtedy przypominam, iż istnieją etapy w rozwoju
mowy, czyli, że na pojawienie każdej głoski jest odpowiednia pora. Jeśli pojawią się one wcześniej, to
oczywiście cieszymy się z tego faktu, jednakże-w przypadku głosek szumiących, wystarczy, aby dziecko
zaczęło je realizować między 4 a 5 rokiem życia. Często 4,5 -5 latek sporadycznie wypowiada te głoski, ale
do pół roku wszystko się normuje, natomiast dziecko 5,5 letnie powinno już pięknie je wypowiadać.
JAK POWSTAJĄ GŁOSKI SZUMIĄCE?

ZASADY PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSEK SZUMIACYCH

Czubek języka kieruje się w górę, natomiast jego boki dotykają górnych zębów i dziąsła.
Aby było to możliwe, język naprawdę musi być sprawny. W przypadku trudności konieczne są
ćwiczenia pionizujące język; poza tym częstą przeszkodą w pionizacji języka jest za krótkie
wędzidełko podjęzykowe, które umożliwia jego uniesienie (pisałam o nim w zakładce Kącik
Logopedyczny na stronie internetowej przedszkola)-wtedy to konieczna jest interwencja chirurga lub
chirurga stomatologa, który wykonuje bardzo szybki zabieg podcięcia tegoż wędzidełka

Zęby są zbliżone-jest to możliwe, jeśli nie ma wady zgryzu, a dokładniej zgryzu otwartego.
Jeśli rodzic zauważa, iż u dziecka podczas prośby o złączenie zębów tworzy się szpara, koniecznie
należy udać się do ortodonty; (jest parę przyczyn takiego zgryzu m.in. długie picie z butelki, używanie
smoczka, ssanie kciuka/palca, słabe napięcie mięśniowe, przerost migdałka gardłowego, niedrożność
dróg oddechowych)

Usta układają się w ryjek-usta układają się tak, jak podczas przesyłania dużego, mocnego
całusa; dzieci mające problem z takim ułożeniem warg, zwykle borykają się ze słabym napięciem
mięśniowym lub wiotkim mięśniem okrężnym ust
Poza tym niezwykle ważny jest prawidłowy słuch fizyczny, który zbada lekarz laryngolog, ale także
słuch fonemowy, a więc zdolność różnicowania dźwięków języka polskiego, co może ocenić logopeda czy
terapeuta pedagogiczny w przedszkolu.
JAK PRZYGOTOWUJEMY NARZĄDY ARTYKULACYJNE DO PRAWDIŁOWEJ WYMOWY
GŁOSEK SZUMIĄCYCH?
ĆWICZENIA JĘZYKA
-Liczenie językiem górnych zębów
-Malowanie podniebienia językiem
-Malowanie policzków językiem
-Zdrapywanie czubkiem języka wafelka lub opłatka przyklejonego na wałek dziąsłowy
-Przybijanie gwoździ-stawianie na podniebieniu kropek czubkiem języka
-Udawanie konika-powolne kląskanie językiem, buzi otwarta szeroko
ĆWICZENIA WARG
-Posyłanie jak najmocniejszych całusków.
-Zabawa w rybkę i naśladowanie jej miny.
-Formujemy kółeczko np. z drucika lub kartonu -przykładamy je do ust tak, aby składając się one w
ryjek, zmieściły się w otworze
-Naprzemienne wypowiadanie samogłosek U –I, E-O
JAKIE SĄ ETAPY ĆWICZEŃ GŁOSEK SZUMIĄCYCH?
Jeśli dziecko samo nie rozpocznie prawidłowej realizacji głosek szumiących, mimo
prawidłowej budowy narządów artykulacyjnych, a minął już czas który jest na to przeznaczony, a więc
przed 5 rokiem życia, to potrzebna jest zwykle pomoc specjalisty, a więc logopedy. Zadaniem logopedy jest
wywołanie brakującego lub źle realizowanego dźwięku, co robi się za pomocą różnych metod
logopedycznych. Później następuje utrwalanie wywołanego dźwięku, aż do osiągnięcia przez dziecko
najwyższego poziomu wtajemniczenia -realizowania danej głoski ZAWSZE, w każdej pozycji w wyrazie i
zdaniu oraz w każdej sytuacji społecznej.
Warto pamiętać, iż praca logopedy z dzieckiem na zajęciach nie jest wystarczająca. To zadaniem
rodzica jest codzienna praca z dzieckiem, która powinna być zabawą. Mam nadzieję, że moje propozycje w
kolejnych numerach zainspirują państwa do ciekawych chwil spędzonych z dzieckiem, po to by jego mowa
była piękna, by dziecko było rozumiane przez otoczenie, a w przyszłości nie miało trudności z czytaniem
i pisaniem.
Mgr Weronika Stasicka
logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny

Zapraszam wszystkie dzieci, które uczęszczają na terapię logopedyczną do wzięcia udziału
w jesiennym konkursie logopedycznym. Poniżej zamieszczamy regulamin.

LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN
Temat konkursu: „JESIENNE OBRAZY”
Konkurs organizowany jest przez mgr Weronikę Stasicką z Publicznego Przedszkola nr 2 w
Goczałkowicach Zdroju
Forma pracy: plastyczna, może być przestrzenna
Technika: dowolna
Czas trwania konkursu: od 19 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.
Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną
Celem konkursu jest:
- rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci
- prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych
-współpraca logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik
plastycznych.

Na konkurs należy dostarczyć pracę plastyczną, związaną z tematyką
jesiennego lasu.

Praca ma rozwijać mowę i poszerzać słownictwo związane z lasem i jesienią oraz
usprawniać prawidłową wymowę głosek szumiących [sz, ż/rz, cz, dż] oraz szeregu
syczącego [s, z,c,dz].
Prace należy składać u logopedy w opisanych kopertach (imię, nazwisko, grupa).
Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy i drobne upominki.

Mgr Weronika Stasicka

ZADANIE DLA CIERPLIWYCH

Tutaj można przeczytać o tym, co było i co jeszcze się wydarzy w naszym
przedszkolu.
WRZESIEŃ:





wycieczka grupy starszej „Pszczółki” do lasu;
wystawa jesiennych plonów;
spotkanie z intendentką w grupie starszej „Sowy”;
inauguracja udziału 6-latków w zajęciach sportowych na hali GOCZUŚ w ramach
Akademii Łukasza Piszczka;

PAŹDZIERNIK:
 przełom września i października – spotkania poświęcone tematyce związanej z
bezpieczeństwem na drogach;
 „Pasowanie na przedszkolaka” w grupie maluszków;
 układanie jadłospisów: zgodnie z zaleceniami żywieniowymi każdy posiłek zawiera
mleko, warzywo lub owoc i stanowi pełnowartościowy posiłek dla naszych
przedszkolaków;
14 października 2020 roku nagrodę Wójta Gminy otrzymały:
pani Beata Migacz i pani Anna Czernecka - Mac
GRATULUJEMY!!!
LISTOPAD:
 11 Listopada – Święto Odzyskania Niepodległości;
 spotkania Andrzejkowe;
Oprócz tego zachęcamy do codziennego czytania dzieciom na dobranoc

źródło grafik zamieszczonych w numerze : Internet

