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ARTYKUŁ MIESIĄCA: Po co dzieciom książki?
W dzisiejszych czasach mamy telewizję, komputery
i wszechobecny Internet - jedyne źródło informacji wielu
z nas. Jednak czy pamiętamy tytuł ostatniej książki
przeczytanej
dla
przyjemności?
Trzeba
dobrze
pogłówkować. A przecież jeszcze kilka lat temu nie było
tylu dobrodziejstw techniki i nasi rodzice czytali nam
niezapomniane baśnie braci Grimm czy Andersena, a także
Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę, Calineczkę czy Małą Syrenkę i o innych postaciach
literatury dziecięcej. Wiedzę o nich powinniśmy przekazywać następnym pokoleniom.
Podróż poprzez literaturę można rozpocząć już od najmłodszych miesięcy.
Pierwsze teksty, którymi można wzbudzić zainteresowanie maluchów to wierszyki do
rysowania, które stanowią formę rysunku związanego ze słowem. Zabawa polega na
ilustrowaniu podczas mówienia wiersza odpowiednimi elementami rysunku.
Najmłodszym maluchom rysunki ilustrują dorośli, nieco starsze dzieci można zachęcać
do samodzielnego wykonywania. Rysowane wierszyki intensywnie stymulują rozwój
mowy dziecka, ponieważ uczą kojarzenia słów z elementami graficznymi. Mają także
wpływ na spostrzeganie, myślenie, uwagę i wyobraźnię naszych pociech. Rysunków
mogą być w dowolnej formie, nie tylko papierowej, ale także na piasku na plaży, na
chodniku przy pomocy kolorowej kredy itp.
Kolejnym stopniem wtajemniczenia to czytanie dziecku literatury polskich
klasyków, jak wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Aleksandra
Fredry, Wandy Chotomskiej, Janiny Porazińskiej, Ewy Szelburg - Zarembiny itp.
Niektóre z nich wydają się nieco przestarzałe, pisane innym językiem, ale to jest kanon
literatury dla najmłodszych. Kiedy nasze maluchy zaczną interesować się książkami
i skupiać na nich uwagę dłużej niż minutę, zacznijmy czytać. Najpierw jedną stronę,
później, aż dojdziemy do całej książeczki. Z reguły te pierwsze książeczki to tylko cztery
strony. Należy pamiętać, że dzieci po prostu lubią się śmiać i właśnie ten śmiech niech
będzie dla nas najlepszą nagrodą.
Baśniami warto zainteresować starsze dzieci. Warto pamiętać o wspomnianych już
braciach Grimm, Andersenie czy wspaniałych legendach polskich. Słuchając dziecko
przenosi się w inny, lepszy świat, w którym zawsze, ale to zawsze, dobro zwycięża zło
i gdzie wszystko jest możliwe. Zwierzęta i rośliny przemawiają ludzkim głosem,
pojawiają się nadzwyczajni pomocnicy np. krasnoludki, magiczne przedmioty, które
chronią przed złem. W świecie baśni ceni się dobro, sprawiedliwość, pracowitość
i odwagę, a potępia zło, niesprawiedliwość i chciwość. Dzieci odnajdują tam wartości,
uczą się właściwego zachowania, empatii. Ten rodzaj literatury intensywnie rozwija
dziecięcą wyobraźnię, myślenie, a także emocje.
Opracowała Agnieszka Olechno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Kwiatuszek nr 20/05/2012
GAZETKA PRZEDSZKOLA NR 5 W SOKÓŁCE
Pod redakcją Agnieszki Olechno

NADCHODZĄCE WYDARZENIA…
maj – cykl spotkań w ramach
Programu Edukacyjnego „Czyste
powietrze wokół nas”

18. 05 – Dzień Rodziny

maj – zajęcia otwarte w grupie I
„Maczki”

28. 06 – uroczyste zakończenie roku
szkolnego

01. 06 – Dzień Dziecka (wycieczka do
Białegostoku – zabawy w Fikolandzie)

11. 05 – audycja muzyczna
„Krasnalkowi granie – czyli co to jest
interpretacja?”

NASZE PRACE…
III miejsce w konkursie plastycznym
„Ziemia – Nasza Planeta”
zdobyła Zuzanna Kułak,
wyróżnienie w konkursie plastycznym
„Podwodny świat”
zdobyła Monika Malicka.
Nagrodzone prace dzieci przygotowały pod
kierunkiem opiekuna Koła Plastycznego
„Mały Artysta" Agnieszki Olechno.
Bardzo gratulujemy dziewczynkom
i życzymy wielu sukcesów w przyszłych
konkursach.
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Drodzy Rodzice
Zbliżają się długo oczekiwane wakacje - czas relaksu i odpoczynku.
Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom życzymy
wspaniałych i radosnych wakacji, a przede wszystkim dużo, dużo słońca.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za „symboliczną cegiełkę”,
dzięki której mogła być drukowana gazetka przedszkolna.
Dziękujemy również za współpracę, pomoc i zaangażowanie przy organizowaniu spotkań,
warsztatów i imprez, w których mieliśmy okazję wspólnie uczestniczyć.
Wracajcie z wakacji uśmiechnięci, opaleni i radośni.
Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 5w Sokółce

WIERSZE I PIOSENKI: maj, czerwiec
Fiołki i Rumianki
wiersze
,,Szczeka piesek hau, hau, hau
Miauczy kotek miau, miau, miau
Koń się śmieje ihahahhh
Kwaczą kaczki kwa, kwa, kwa
A najgłośniej Kukuryku
Pieje kogut na patyku".
„Rączki klaszczą”
Rączki klaszczą klap, klap, klap
Nóżki tupią tup, tup, tup,
Tutaj swoją głowę mam
A na brzuszku gram bam, bam,
bam
Oczki patrzą tu i tam
Tutaj swoje uszka mam
Buzia robi am, am, am
A na nosie gram pip, pip, pip.
piosenki
„ Pan Tik Tak”
Ja jestem Pan Tik Tak
Ten zegar to mój znak
tak tak tak to Pan Tik Tak
ten zegar to mój znak
tik tak, tik tak, tik tak
,,Kolorowe kredki"
Kolorowe kredki w pudełeczku
noszę;Kolorowe kredki bardzo
lubią mnie;Kolorowe kredki, kiedy
je poproszę,
Namalują wszystko to, co chcę!

Ref.: 1,2,3,4,5…
„Każde dziecko”
I Kto dziś wierzy w bajeczki,
Krasnoludki i wróżki,
Ma poduszkę w owieczki,
A w kąpieli kaczuszki?
Kto zbuduje dziś zamek,
Zrobi obiad laleczkom?
Ref.
Zgadnij kto, zgadnij kto, zgadnij
kto.
Każde dziecko, każde dziecko,
każde dziecko!
Zgadnij kto, zgadnij kto, zgadnij
kto.
Każde dziecko, każde dziecko,
każde dziecko!
II
Kto być może pilotem,
Profesorem czy nurkiem
I potrafi w minutę
Narysować laurkę?
Kto się z nudą rozprawi
I popluska nad rzeczką?
Ref.
Zgadnij kto…
III
Kto jest królem ślizgawki,
Pomocnikiem pirata?
Kto zamieni zabawki
Na siostrzyczkę czy brata?

Czarodziejski dywan snu.
Dziecięcymi paluszkami
Tkało go magików stu.
Ref: Leć, w obłokach bujaj z nami,
Z dziecięcymi marzeniami,
Na magicznym, na dywanie
Co wymarzysz, niech się stanie!
Wejdź na dywan kolorowy,
Do krainy bajek leć.
Snuj fantazje prosto z głowy,
To, co zechcesz, możesz mieć.
Ref: Leć, w obłokach…
Bratki
„Piękne zwyczaje”
Słonko ma bardzo piękne
zwyczaje:
mówi „dzień dobry”, gdy rano
wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
szumią „dzień dobry, słonko
kochane”.
Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi „przepraszam”, potem
odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie
dokoła,
„dziękuję”- szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi.
„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
„dobranoc” szumią z
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Namalują domek,
I na płocie kota,
I wesołe słonko
Na pochmurne dni!
A gdy w kosmos lecieć
Przyjdzie mi ochota,
Prawdziwą rakietę
Namalują mi!
Kolorowe kredki w pudełeczku
noszę;
Kolorowe kredki bardzo lubią
mnie;
Kolorowe kredki, kiedy je
poproszę,
Namalują wszystko to, co chcę!
MACZKI
wiersze
„Żabki na zabawie”
Na majowej zabawie
spotkały się żaby w stawie.
Rechotały i kumkały
w łapki sobie grały:
klap, klap- jedna łapka,
klap, klap- druga łapka.
Pilnie ćwiczy mała żabka:
klap, klap, klap- łapki obie,
poskaczmy sobie.
Gdy bociana zobaczyły,
do wody szybko wskoczyły.
„Znak”
Czy ty wiesz, jaki to znak:
w czerwonym polu
biały ptak?
- Wiemodpowiedział Jędrek małyto jest znak Polski:
Orzeł Biały.
piosenki
„Raz, dwa, trzy- skaczą żabki”
Raz, dwa, trzy- skaczą żabki,
Cztery, pięć- klaszczą w łapki.
Jedna duża, druga duża.
Skaczą: hop, hop, hop, kałuża!
Ref.: 1,2,3,4,5
- skacz z żabkami, gdy masz chęć
1,2,3,4,5-kacz, jeśli masz chęć!
Raz, dwa, trzy- mokną żabki,
Cztery, pięć- klaszczą w łapki.
Jedna chora, druga chora.
Skaczą: hop, hop, hop, do doktora!

I smuteczki wyleczy,
Wyczaruje słoneczko?
Ref.
Zgadnij kto…
Stokrotki
wiersze
„Niespodzianka”
Przyniosę mamie mały kwiatek
Na kwiatku pszczołę na dodatek.
Niech pszczoła brzęczy jej
piosenkę.
Niech kwiat zapachnie pszczelim
brzękiem.
Ani się mama nie spodziewa,
że kwiatek może dla niej śpiewać.
„Lato i dzieci”
Lato do nas idzie,
zatrzyma się w lesie.
Jagody, poziomki
w dużym koszu niesie.
Słoneczka promienie
rozrzuca dokoła.
- Chodźcie się pobawić!
Głośno do nas woła.
Nad morze, w góry
chce pojechać z nami.
Wie, że miło spędzi
czas z przedszkolakami.
Piosenki
„Motyle”
I. Tańczą motyle
tańczą na łące
a razem z nimi
kwiaty pachnące.
Ref: Słoneczko z góry
uśmiecha się
ciepłym promykiem
ogrzeje cię. 2x
II. Kwiaty motylom
ukłon składają
w małych kółeczkach
się obracają.
Ref: Słoneczko.... 2x
III. Skrzydła motylom
w słońcu się mienią
żółtym kolorem
piękną czerwienią.
Ref: Słoneczko.....2x
„Dziecięce marzenia”
Przelatuje nad krajami

prawa i z lewa.
„Kolorowa książka”
Kolorowa książka, książka
ulubiona,
obrazkami, literkami chce
przemówi do nas.
Ref.
Bajki stare, bajki nowe
są w tej książce kolorowej.
Bajki stare, bajki nowe
są w tej książce kolorowej.
W kolorowej książce bajki są
ukryte.,
ja nie umiem ich przeczytać,
jeszcze nie znam liter.
Ref.
Bajki stare, bajki nowe…
Kolorową książkę czytać się
nauczę
i otworzę bramę bajek kolorowym
kluczem.
Ref.
Bajki stare, bajki nowe…
„Walczyk dla rodziców”
Ten walczyk jest dla rodziców
Dziś tańczą go raz, dwa, trzy.
Mamusia ma piękna suknię,
A spinka w jej włosach lśni.
Nasz tatuś prowadzi mamę
W tym tańcu na raz, dwa, trzy.
Braciszek patrzy z podziwem:
- siostrzyczko popatrz i ty.
Rodzice lekko wirują.
Muzyka gra raz, dwa, trzy.
Zapraszam siostrę do walca
- zatańczmy także i my.
Tan walczyk jest dla rodziców,
wciąż tańczą go raz, dwa, trzy.
Pobiegnę po kwiaty dla nich,
Będą to fiołki i bzy.

Do zobaczenia w przyszłym roku
szkolnym!
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