W miesiącu lutym dwoje z naszych maluszków obchodziło
swoje urodziny. Julia i Bartosz skończyli dwa lata. Korzystając z karnawału bawiliśmy się wesoło. Do naszego grona dołączyła mała Pola. Smykusie chętnie uczestniczą w zajęciach
plastycznych. Lubią rysować kredkami, malować farbkami

Ploteczki misia i laleczki
LUTY 2015

czy wyklejać bibułką. Na wystawie można podziwiać aktualne prace dzieci. Anna P. i Beata Z.

Wydarzenie miesiąca

Integracja Sensorycznea
Gazetkę opracowała
Ewa Kosińska
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w Przedszkolu

Walentynki to wyjątkowy dzień do okazywania sobie uczuć, w którym
obdarowujemy się prezencikiem. W naszym Przedszkolu bawiliśmy się walentynkowo - dzieci ubrały się na czerwono, sala przystrojona były serduszkami, dzieci przygotowały niespodzianki swoim kolegom i koleżankom w
grupie. Serca towarzyszyły nam przez cały dzień - malowaliśmy je farbami,
maluszki wyklejały bibułką. Były konkursy, zagadki, zabawa przy muzyce.
Najważniejsze, że nie zabrakło uśmiechu, bo przecież o to najbardziej nam
chodziło. Wszystkim ten dzień bardzo się podobał. Postaramy się na co
dzień o uśmiech i wyrażanie sympatii. Wszystkim życzymy dużo miłości!
E.Kosińska

- Przed zajęciami z okazji Dnia Kota, dzieci siedzą w kole. Pani nauczycielka
mówi:
-liczymy do dziesięciu,
- pierwsze dziecko 1,
- drugie dziecko 2, itd…..,
- następne dziecko „miau”.
- Nauczycielka pyta dzieci czy oglądają filmy przyrodnicze np. „Boso przez
świat”.
-dziecko - tak, ale inny, ten pan nosi kolorową koszulę i chodzi boso,
-nauczycielka – to ten sam.
- Grupa przebywa na spacerze, dziecko się pyta n-elki
- proszę pani gdzie idziemy,

Humor miesiąca

- n-elka - do przedszkola,
- dziecko- a która godzina?
2
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Grupa Krasnoludków przystąpiła do XVI edycji konkursu w ramach

Grupa Krasnoludków bawiła się wesoło z programem Kubusiowi

programu edukacyjnego Akademia Misia Haribo. Tegoroczna edycja

Przyjaciele Natury obchodząc „Dzień Marchewki”. Dzieci dowiedzia-

pod hasłem „Odkryj Kosmos ze z Złotym Misiem HARIBO” pozwoli

ły się, że marchew jest zdrowa i lubiana nie tylko przez ludzi ale też

dzieciom poznać tajemnice Układu Słonecznego. Zadanie konkursowe

przez zwierzęta. Marchew do chrupania lub jako sok, może być jedną

polega na przejściu przez grę „Odkryj Kosmos ze Złotym Misiem HA-

z pięciu porcji warzyw lub owoców. Kulminacyjną częścią zajęć było

RIBO”, a następnie stworzeniu nieziemskiego pojazdu kosmicznego z

pieczenie ciasta marchewkowego. Dzieci z chęcią obierały i tarkowały

Misiem HARIBO na pokładzie. Dzieci razem z nauczycielkami zbudo-

marchewkę na ciasto, smakowało wyśmienicie. Grupa Słoneczek

wały z materiałów recyklingowych rakietę kosmiczną. Jagódki projek-

upiekła razem z panią ciastka francuskie z jabłkami, a Jagódki pyszny

towały stroje z kolorowej bibuły. Grupa Słoneczek ozdabiała kubeczki

torcik owocowy.

E.Kosińska

po jogurtach kolorowymi wycinankami. E.Kosińska
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Zimową porą dochodzi do wyraźnego osłabienia układu
immunologicznego głównego systemu obronnego organizmu. Dysfunkcja mechanizmów odpornościowych zwiększa
podatność na zakażenia bakteryjne i wirusowe. Większość
drobnoustrojów chorobotwórczych czuje się wyśmienicie w
środowisku chłodnym i wilgotnym, a przebywanie w zamkniętych i mało dotlenionych pomieszczeniach doskonale
sprzyja ich przenoszeniu. Nic więc dziwnego, iż zimą dorośli i dzieci najczęściej chorują na grypę, a także często dokuczają nam bóle głowy, gardła i kaszel. Szczepienie na grypę
nie może być jedyną ochroną przeciw infekcjom. Warto budować odporność organizmu. Jak to zrobić? Profilaktyka
grypy polega między innymi na aktywności fizycznej na
świeżym powietrzu oraz odpowiednio długim śnie.
Ciepłe ubranie – okres jesienno-zimowy sprzyja wychłodzeniu organizmu, dlatego należy zadbać o odpowiedni
ubiór. Trzeba pamiętać, że zarówno silne przegrzanie, jak i
wychłodzenie organizmu są niekorzystne dla zdrowia i przyczyniają się do zapadania na różne infekcje.
Zdrowa dieta – powinniśmy odżywiać się zdrowo przez cały rok, w sezonie jesienno-zimowym trzeba się o to szczególnie zatroszczyć. Posiłki muszą być zbilansowane i boga4

W miesiącu lutym Słoneczka wraz ze swoją panią podczas zajęć dydaktycznych zwiedzały Europę. Pierwszym zwiedzającym krajem była
Holandia. Przedszkolaki zapamiętały, że kraj ten słynie z tulipanów,
wiatraków, chodaków i rowerów. Miały okazję sprawdzić swoje umiejętności w jeżdżeniu na rowerze, dotknąć , zobaczyć i powąchać tulipany. Dmuchanie na wiatraczki również sprawiło wielką przyjemność
a zarazem poćwiczyło narząd mowy. Kolejnym państwem była Wielka
Brytania, gdzie moi podopieczni jeździli piętrowym czerwonym autobusem do piosenki ,,Wheels on the Bus „‟, przechodzili przez Most
Tower i odmierzali czas na słynnym zegarze Big - Ben. Nie zabrakło
również herbatki u królowej Elżbiety II i zwiedzania pałacu Buckingham. Na koniec wspólnej zabawy każda dziewczynka po wręczeniu
korony została księżniczką, a chłopcy książęta zbudowali z klocków
piankowych duży pałac z tronem w którym każdy chciał mieć pamiątkowe zdjęcie. Dzieci razem z paniami śpiewały piosenki w języku angielskim. Ostatnim krajem, który zwiedziliśmy była Francja.
Oprowadzał nas po niej Czerwony Kapturek , byliśmy kreatorami mody i kucharzami. Jak wiadomo krajów w Europie jest jeszcze wiele i
my tam się wybierzemy.
K.Chmielewska
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te w witaminy i minerały. Warto zwrócić uwagę na witaminę
C, która wspomaga naturalną odporność, jak również zjadać
W dniu 18 lutego nasze przedszkole obchodziło Święto Kota. Od
samego rana trwały przygotowania, każdy uczestnik zabawy musiał
mieć obowiązkowo opaskę kota i wymalowane wąsy. Zabawę dydaktyczną przeprowadziły dwie nauczycielki p. Ewa i p. Kasia, przebrane
za kotki, które powitały wszystkich piosenką ,, My jesteśmy kotki
dwa”. Przedszkolaki - kocięta dowiedziały się różnych ciekawostek z
życia kotów, obejrzały teatrzyk,, Chory kotek” w wykonaniu starszaków i wzięły udział w konkursach sprawnościowych,, zwijanie myszki, łapanie piłeczek” jak również skosztowały pysznego mleka. Na
koniec zabawy p. Dyrektor przyprowadziła na smyczy specjalnego
gościa- swojego podopiecznego, kota Rudolfa. Dzieci wysłuchały
krótkiej pogadanki o smakołykach, nawykach i życiu Rudolfa. Każdy
miał okazję pogłaskać tego miłego i bardzo łagodnego kotka. Był to
miły dzień pełen wrażeń.
K.Chmielewska

większe ilości owoców i warzyw, w których się znajduje. Jej
źródła to owoce cytrusowe, czerwona papryka, szpinak, kalafior, brokuły. W diecie nie może zabraknąć kwasów omega
-3 (znajduje się on w rybach, owocach morza, migdałach i
orzechach) oraz cynku (mięso, jaja, warzywa).
Higiena osobista - w okresie zachorowań na grypę należy
pamiętać o częstym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem. Wirus
grypy łatwo atakuje błony śluzowe nosa i jamy ustnej, dlatego nie powinniśmy dotykać tych miejsc brudnymi rękami.
Jeśli to możliwe, w sezonie jesienno-zimowym powinniśmy
unikać miejsc, w których przebywa dużo ludzi. Należy o
tym pamiętać, zwłaszcza podczas trwania epidemii grypy.
Gdy znajdujemy się w hipermarkecie czy galeriach handlowych, unikać trzeba bliskiego kontaktu z osobami kichającymi bądź kaszlącymi. Kiedy zauważymy u siebie pierwsze
objawy grypy, powinniśmy zostać w domu i rozpocząć leczenie. Warto zastosować się do zaleceń profilaktyki grypy,
aby uniknąć choroby.
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E.Kosińska
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W każdy poniedziałek w grupie Słoneczka odbywają się zajęcia z integracji
sensorycznej. Nie oznacza to, że tylko w tym dniu przedszkolaki doświadczają integracji układów zmysłów. W prawidłowym rozwoju dziecka integracja
układów zmysłów (układu przedsionkowego, proprioceptywnego- czucia
głębokiego, układu limbicznego) następuje podczas zwykłych codziennych
działań wykonywanych przez dziecko. Jeśli proces integracji sensomotorycznej jest zaburzony, pojawia się wiele problemów rozwoju psychoruchowym,
uczeniu się i zachowaniu. najczęstszymi objawami dysfunkcji integracji
sensorycznej u dzieci jest nieprawidłowa reaktywność na bodźce dotykowe
( nadmierne lub zbyt małe)za niski lub za wysoki poziom uwagi aktywności ,
zaburzenia koordynacji ruchowej, opóźnienia w rozwoju mowy, języka, zaburzenia zachowania, brak poczucia własnej wartości, samoakceptacji.
Dlatego odpowiednio i systematycznie wykonywanie czynności codziennie i
zwykła ale dobrze ukierunkowana zabawa dziecka są najwłaściwszą i najprostszą formą terapii SI. Daje ona możliwość rozwijać współpracę( integrację) wszystkich zmysłów, może nie dopuścić do rozwoju zaburzeń lub wyrównać istniejące. Zachęcamy państwa do wspólnego ćwiczenia z dzieckiem, które pozwoli na odczucie na “własnej skórze” oddziaływania różnych
bodźców, jak również wpłynie na pogłębienie relacji z dzieckiem. Oto przykłady zabaw: Układ dotykowy:
•„Dotykowe pudełko”: weź pudełko po butach lub poszewkę na poduszkę,
umieść w środku różne przedmioty, po czym poproś dziecko, by wkładając
rękę do pudełka spróbowało zgadnąć, jakiego przedmiotu dotyka
•zabawa w kąpieli: zachęcaj dziecko do używania podczas kąpieli różnych
rodzajów gąbek, mydeł i ręczników. Zaproponuj maluchowi myjki o różnych
fakturach, gąbki o odmiennych kształtach, możesz też dodać do kąpieli odrobinę krochmalu z mąki ziemniaczanej
•„Naleśnik”:ciasno zroluj dziecko w koc, bawiąc się w smarowanie i zawijanie naleśnika

•wspólne gotowanie: stwarzaj dziecku jak najwięcej okazji do wspólnego gotowania, mieszania, ugniatania różnego rodzaju ciast itp.
•degustacja: zachęcaj dziecko do próbowania nowych potraw, o różnych smakach i konsystencji
•wspólne gotowanie: stwarzaj dziecku jak najwięcej okazji do wspólnego gotowania, mieszania, ugniatania różnego rodzaju ciast itp.
•degustacja: zachęcaj dziecko do próbowania nowych potraw,
6

o różnych smakach i konsystencji
Układ przedsionkowy (odpowiedzialny m.in. za ruch i równowagę,
napięcie mięśniowe, koordynację):
•skakanie na piłce: wspólne zabawy na dużej nadmuchiwanej piłce, na
której maluch będzie mógł usiąść i skakać
•tor przeszkód: stwórzcie wspólnie tor przeszkód, taki który będzie
wymagał od dziecka pełzania, skakania, wspinania, turlania, celowania
itp.
•huśtawki: bujajcie się razem na różnego rodzaju huśtawkach
(podwieszanych, wahadłowych, wiszących oponach)
•turlanie: turlajcie się razem na kocyku, a latem z niewielkiej trawiastej górki
•bieganie: przypomnij sobie zabawę w berka; ścigajcie się, rozegrajcie mecz piłki nożnej czy koszykówki
•skakanie: zachęcaj dziecko do zeskakiwania z niewielkiego podwyższenia (np. pierwszego stopnia schodów), wskakiwania na oznaczone
pole, grę w klasy, zabawę skakanką
•bujanie w kocyku: maluch kładzie się na rozłożonym dużym kocu, a
dwie dorosłe osoby delikatnie bujają go na boki
Układ proprioceptywny (tzw. czucie głębokie, dostarcza wrażeń z
mięśni i stawów):
•siłowanie: usiądź na podłodze i powiedz dziecku „Spotkałeś na swojej drodze ogromny kamień, spróbuj go przepchnąć”
•ciągnięcie: pozwól dziecku pchać wózek z zakupami czy spacerówkę
•machanie i odbijanie: zachęcaj dziecko do zabawy rakietą tenisową,
do badmintona itp.
•chodzenie tyłem
•zabawa w “taczkę”: dziecko opiera dłonie o podłogę, a Ty chwyć je
za uda i prowadź niczym taczkę
•nalewanie i przesypywanie: pozwól dziecku na eksperymenty, niech
przelewa płyny z kubeczka do kubeczka, przez lejek, a łyżeczką niech
przesypuje drobne materiały (ryż, kaszę) do pojemników różnej wielkości i kształtu.
Żródło: Integracja sensoryczna na co dzień. Maria Borkowska, Kinga
Wagh, W-wa 2014r.
K.Chmielewska
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