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Czerwiec – szósty miesiąc tego roku i dziesiąty miesiąc roku szkolnego 2019/2020. 

Czerwiec jest najjaśniejszym miesiącem w roku, bowiem ma najdłuższe 16 godzinne dni.  

21 czerwca mamy ten najdłuższy dzień w roku. Wkracza lato, chociaż już od kilku tygodni 

odczuwamy jego działanie. Pojawiają się pierwsze letnie owoce, np. truskawki, poziomki, 

czereśnie, wiśnie. Znowu zaczęły nam smakować pomidory, ogórki małosolne i cebulka 

dymka. Tym tym, którzy rozpoczynają wakacje już w czerwcu życzymy pięknych 

krajobrazów, soczystych owoców, umiarkowanego słońca do późnych godzin 

wieczornych, świeżego powietrza, czystej wody i wspaniałego, wesołego towarzystwa, 

przy którym można oderwać się od codziennych trosk!!! 

Paulina Kraska, Aleksandra Klupś 

 

 

 



 

 

 

 

 

23 CZERWCA DZIEŃ TATY 

Wiemy jak ciężko pracujesz TATO! 

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to, 

a także za Twe szlachetne serce, 

w którym rodzina pierwsze ma miejsce! 

W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę 

za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. 

Wysłuchaj życzeń co z serca płyną: 

Niech wichury mroźne Ciebie ominą! 

 

 

 

 

 

 



BEZPIECZNE WAKACJE 

Zawsze wtedy, gdy dzieje się coś niedobrego –wołaj o pomoc! W czasie burzy 

postaraj się opuścić płaski teren, unikaj metalowych przedmiotów  i nigdy nie 

chowaj się pod samotnym wysokim drzewem! Latem staraj się pić dużo płynów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

W lesie 

-nie jemy nieznanych owoców 

-nie zapuszczamy się w nieznane nam okolice, bo 

możemy zabłądzić 

-nie rozpalamy ognisk 

-nie zostawiamy śmieci 

-nie hałasujemy 

-po powrocie sprawdzamy, czy nie mamy kleszczy 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W górach 

- zawsze chodzimy szlakiem wyznaczonym  

- dostosowujemy odzież do warunków  

– w górach pogoda szybko się zmienia (zawsze mamy wygodne obuwie) 

- informujemy rodzinę lub osoby ze schroniska, gdzie się udajemy 

- dzieci tylko pod opieką dorosłego 

- nie zbaczamy ze szlaku (najlepiej korzystać z mapy) 

- nie wyruszamy w góry podczas burzy 

W   domu 

-nie używaj sprzętów, którymi nie potrafisz się posługiwać 

-nie zażywaj żadnych środków, znalezionych w domu (kolorowe 

pastylki, czy płyny wcale nie muszą służyć do jedzenia) 

-nie otwieraj nieznajomym 

-zawsze słuchaj rodziców 

-  pamiętaj o ważnych numerach alarmowych 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAD MORZEM 

 -kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonychi strzeżonych 

-stosuj się do regulaminów kąpielisk i poleceń ratowników 

-nie zakłócaj wypoczynku  i kąpieli innych osób 

-nie wszczynaj fałszywych alarmów! 

-nie skacz do nieznanej  i płytkiej wody 

-nie kąp się sam, dziecko musi mieć opiekę osoby dorosłej  

-rozgrzany słońcem organizm schładzaj stopniowo wchodząc do wody, aby nie 

doznać szoku  

-jeśli poczujesz dreszcze w wodzie to szybko wychodź na brzeg! (możesz 

stracić przytomność i utonąć) 

 -pamiętaj, że czerwona flaga oznacza całkowity i kategoryczny zakaz kąpieli, 
flaga biała pozwala nam się kąpać do woli 

 

Na wsi 

-nie baw się w miejscach 
pracy rolników 

-nie ruszaj maszyn rolniczych 

-nie zaczepiaj zwierząt –to nie 

żywe zabawki 



– Nie wolno! – Ale dlaczego? Czyli jak dzieci 

rozumieją reguły? 

Dzieci potrzebują jasnych wytycznych, a szczególnie uzasadnienia reguł czy zasad. Potrzebują 

wyjaśnienia, dlaczego one są ważne, i czemu w ogóle służą. 

 

Któż z nas nie widział na trawnikach informacji „Nie deptać trawników”? Gdy zeszłego lata moja córka zobaczyła 

taką tabliczkę w parku w centrum Warszawy, spytała: „Mamo, po co to tutaj stoi?” Uzyskała odpowiedź, że jest to 

tabliczka informująca przechodniów o tym, że nie wolno deptać trawników. Zapytała mnie: „Ale dlaczego nie 

wolno?" Z samego faktu wbicia tabliczki nie płynie informacja dla dziecka, dlaczego nie należy tego robić, a nawet, 

co dokładnie autor rozumie pod sformułowaniem „deptać trawniki”. Czy położenie się na kocu jest akceptowane?      

A chodzenie na bosaka czy też poszukiwanie czterolistnej koniczyny – czy to już deptanie, czy jeszcze nie? 

Jak dzieci rozumieją zasady? 

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy czterolatek chce na spacerze pogłaskać nieznanego psa, a zaniepokojona mama woła 

„nie wolno głaskać psów w parku!”. Możliwy scenariusz tej sytuacji dalej jest taki, że dziecko cofnie rękę, ale gdy 

tylko mama nie będzie patrzeć, będzie nadal próbować pogłaskać psa. Czy ono nie słucha mamy? A może działa jej 

na złość? Nie! Dziecko działa w zgodzie ze swoimi potrzebami, a informacja, którą uzyskało od mamy, “nie trafiła 

do niego” – innymi słowy zarówno dziecko, jak i mama, nie usłyszeli nawzajem tego, co w tej sytuacji jest dla nich 

naprawdę ważne. 

Spójrzmy na tę sytuację z perspektywy Porozumienia bez Przemocy (Non-Violent Communication). Jakie mogą być 

potrzeby dziecka, które chce pogłaskać spotkanego pieska? A jakie są potrzeby mamy, która na to nie pozwala? 

Możemy domyślać się, że potrzeby dziecka to: 

 chęć zabawy, kontaktu ze zwierzakiem, 

 chęć bliskości z żywym stworzeniem, 

 ciekawość, 

 chęć poznawania świata. 

Piękne potrzeby, prawda? 

A jakie mogą być potrzeby mamy? Dla niej najprawdopodobniej ważne jest: 

 bezpieczeństwo jej dziecka, 

 troska o jego zdrowie, 

 zapewnienie dziecku dobrych i bezpiecznych doświadczeń ze zwierzętami. 

To są bardzo ważne potrzeby mamy, płynące z jej miłości do dziecka i troski o nie. Jak powiedzieć o nich małemu 

dziecku, by zrozumiało ich treść i wagę? 

Rozmowa mogłaby wyglądać następująco: 

 Mama: Widzę, że chciałbyś pogłaskać tego pieska. Spodobał ci się? 

 Chłopiec: Tak, super merda ogonem i tak fajnie skakał przed chwilą. 

 Mama: Chciałbyś móc się pobawić z pieskiem? 



 Czterolatek: Tak – on ma taką super sierść – jest brązowa i miękka. 

 Mama: Chciałbyś móc go pogłaskać i poczuć jego miękką sierść? 

 Czterolatek: Tak, mogę? 

 Mama: Wiesz, nie znamy tego pieska i nie wiemy czy on lubi być głaskany. 

 Czterolatek: Ja go znam, wczoraj już go tu widziałem. Mogę pogłaskać? 

 Mama: Nie wiemy czy ten piesek lubi być głaskany. Czasem pieski nie lubią być głaskane przez dzieci czy 

inne osoby, których nie znają. Może się przestraszyć i wówczas piesek może ugryźć. Nie mogę się zgodzić, 

żebyś pogłaskał tego pieska, bo zależy mi na twoim bezpieczeństwie i nie chciałabym, by ten piesek cię 

ugryzł albo przestraszył. 

 Czterolatek: Nie ugryzie, on jest miły. Mogę? 

 Mama: Widzę, że bardzo polubiłeś tego pieska i chciałbyś się z nim bawić. Wiesz, mam propozycję: może 

znajdziemy właściciela tego pieska i spytamy go, co on lubi, jakie zabawy są dla niego fajne,  a czego nie 

lubi. Co o tym sądzisz? 

Chciałabym podkreślić różnicę pomiędzy powiedzeniem: „nie wolno dotykać nieznajomych psów, bo mogą 

ugryźć”, a stwierdzeniem „nie chcę, byś dotykał tego psa, bo go nie znamy i boję się że mógłby cię 

ugryźć”. Pierwsze sformułowanie mówi o prawdach ogólnych, które trudno dziecku zrozumieć i przyjąć. 

W drugim zdaniu opiekun mówi o sobie – wyraża to, co w danym momencie jest dla niego ważne                

i uzasadnia to. 

W rozmowie opisanej powyżej mama słyszy, jak ważny jest dla dziecka kontakt i zabawa ze zwierzęciem 

i szanuje to. Nie zgadza się wprawdzie na prośbę syna, lecz ją respektuje i stara się zrozumieć punkt 

widzenia dziecka. Jak myślisz – jak czułoby się dziecko w tej sytuacji? Czy czułoby, że jest w kontakcie 

z mamą, a mama z nim? Jak oceniasz jego skłonność do przystania na propozycję mamy? 

Jeśli dziecko nie miało ochoty współpracować i wspólnie wypracować rozwiązania, które byłoby 

akceptowalne zarówno przez mamę jak i przez nie samo, to może być znak, że jeszcze potrzebuje uwagi 

mamy, aby zyskać poczucie, że jego potrzeby są ważne i zostały usłyszane. A może także nie usłyszało 

troski mamy o jego zdrowie i bezpieczeństwo? 

A ile można tak rozmawiać? 

W takich momentach często u rodziców pojawiają się obawy o czas i pytania typu: „A ile można tak 

rozmawiać?”; „Czy ja mam na to czas?”. Na te pytania nie mam dobrej odpowiedzi. Jednocześnie 

przychodzi mi do głowy myśl, że jest to kwestia wyboru. Mam wybór: czy powiedzieć malcowi „Nie 

wolno głaskać nieznanych psów w parku”, a gdy nie posłucha, powtórzyć lub zabrać go z tego miejsca 

i opuszczać park z „wyjącym wniebogłosy” malcem, czy raczej przeznaczyć 10-15 minut na głęboką 

rozmowę z dzieckiem, by usłyszeć, co jest dla niego ważne i jednocześnie powiedzieć mu, jakie są moje 

potrzeby w tej sytuacji. To też jest moment, gdy zachęcam dziecko do kreatywnego wymyślenia rozwiązań 

tej trudnej sytuacji – uczę go radzenia sobie z konfliktem potrzeb. I dziękuję wszystkim psom w parkach za 

to, że dostarczają mi tej okazji! To moja decyzja, jak chcę w danej chwili budować relację z dzieckiem. 

Czasem mamy czas na empatię i głęboki kontakt, a czasem nie – ale to ja o tym decyduję. Wyjątkową 

sytuacją, kiedy uzasadnienia nie wydają się konieczne bądź możemy odłożyć je w czasie są sytuacje 

zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. 

Źródło: http://dziecisawazne.pl/co-znaczy-%e2%80%9enie-wolno/ 

 



KĄCIK KUCHARZA 

Potrzebne będą: 

• 110 g masła 

• 110 g cukru drobnego 

• 2 jajka, ubite 

• 50 g kakao w proszku 

• 75 g mąki samorosnącej (mąki z domieszką proszku do pieczenia) 

• 225 g cukru pudru, przesianego 

Sposób przygotowania: 

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C/180°C z termoobiegiem/piekarnik gazowy poziom 6. Natłuść lekko 

prostokątną formę do pieczenia (32 x 20 cm). 

2. Utrzyj masło z drobnym cukrem na białą, puszysta masę, dodaj jajka, wymieszaj. Przesiej mąkę i 25 g 

kakao w proszku i dokładnie wymieszaj. 

3. Mase wlej do formy i piecz w rozgrzanym piekarniku przez 20 minut. Po upieczeniu wyłóż na kratkę 

kuchenną na ok. 30 minut, by ostygło. 

4. Przygotowanie lukru: pozostałe kakao przesiej do rondla, dodaj 2 łyżki wody i zagotuj, ciągle mieszając. 

Dodaj 175 g cukru pudru i dokładnie wymieszaj. 

Jeśli lukier jest zbyt gęsty, dodaj odrobinę przegotowanej wody. Posmaruj ciasto lukrem i potnij je w małe 

prostokąty. 

5. Do dekoracji użyj pozostałego cukru pudru zmieszanego z kilkoma kroplami wody. Wyciskaj go na 

ciasteczka, tworząc wzory z kropek. 

Wystarcza na ok. 12 ciasteczek 

 

 



Ćwiczenia oddechowe 

 

Dlaczego logopedzi stosują w swoich gabinetach ćwiczenia oddechowe? Do czego są one 

potrzebne? Takie pytanie pojawiają się wśród rodziców, których dzieci uczęszczają na zajęcia z logopedą. 

Czym jest oddech?  

Oddech inaczej zwany respiracją to czynność fizjologiczna niezbędna do życia i nierozłącznie związana 

z  prawidłowym mówieniem. Istotne jest aby wdech i wydech przebiegały we właściwy sposób. Podczas 

wdechu nabieramy tyle powietrza ile potrzebujemy do wypowiedzenia frazy (wyrazu, zdania). 

 Schemat właściwego oddychania: 

 

 

Dlaczego istotne jest prawidłowe oddychanie? 

Oddech będący naturalnym odruchem człowieka wpływa na całościowy rozwój i funkcjonowanie 

człowieka. Niewątpliwie dobre oddychanie wpływa na właściwe mówienie. 

Dziecko oddychające w nieprawidłowy sposób narażone jest na: 

 Niedostateczne dotlenienie organizmu – ograniczona pojemność płuc 

 Częste infekcje górnych dróg oddechowych 

 Zaburzenia płynności mowy – niewłaściwe fazy oddechowe. 

 Wadami wymowy np. seplenienie, rotacyzm, międzyzębowość – dzieci, które oddychają przez usta mają 

problem z pionizacją języka 

 Wiotkość mięśni warg i policzków, żwaczy – spowodowana ciągłym rozchyleniem ust 

 Wady zgryzu. 

Jaki jest cel i rola ćwiczeń oddechowych? 

Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu oraz zwiększenie pojemności płuc. Ważne jest 

wydłużenie fazy oddechowej i wyrobienie właściwego dla mowy toru oddechowego. Zsynchronizowanie 

faz wydechowych z treścią wypowiedzi.  Ćwiczenia oddechowe stosowane w terapii logopedycznej 

małych dzieci pomagają zapobiegać wszelkiego rodzaju wadom wymowy i niewłaściwemu ukształtowaniu 

aparatu artykulacyjnego. 

Logopeda a oddech? 



Jeżeli zauważysz, że dziecko oddycha ustami, cały czas ma rozchylone wargi, często choruje na infekcje 

górnych dróg oddechowych, ma problemy z wymową. Być może są to problemy związane z niewłaściwym 

oddychaniem. Logopeda przeprowadzi obserwacje i  przekaże odpowiednie zalecenia, rozpocznie 

właściwą terapię. 

Przykładowe ćwiczenia oddechowe: 

 

Rodzice powinni ćwiczyć ze swoimi pociechami 2-3 razy dziennie, w ten sposób utrwala się właściwy tor 

oddechowy i pogłębia wdech. 

 dmuchanie na wiatraczek, piórka, skrawki papieru, watkę, 

 wydmuchiwanie powietrza przez rurkę do szklanki z wodą, 

 zdmuchiwanie świecy, 

 puszczanie baniek mydlanych, 

 poruszanie wydmuchiwanym powietrzem piłeczek, samochodzików po stole, 

 nadmuchiwanie baloników, 

 dmuchanie w gwizdek, instrumentu dęte, 

 chuchanie w ręce lub na zamarzniętą szybę (odtajanie), 

 wąchanie kwiatków, 

 chłodzenie gorącej zupy na talerzu, 

 ,,zdmuchanie” mlecza, ( tak długo, aż spadnie ostatnie nasionko), 

 dmuchanie na obiekty pływające po wodzie, 

 zabawy z użyciem różnych zabawek. 

 

Źródło: 

http://mowiedobrze.pl/pl/artykuly/piorka-banki-i-dmuchajki-rola-cwiczen-oddechowych-w-terapii-logopedycznej/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mowiedobrze.pl/pl/artykuly/piorka-banki-i-dmuchajki-rola-cwiczen-oddechowych-w-terapii-logopedycznej/


Kochane Przedszkolaki, Drodzy Rodzice 

W związku z brakiem możliwości spotkania się           

z Wami wszystkimi, bardzo prosimy o wykonanie 

zdjęć lub skanów dotąd zbieranych prac                     

z rozwiązaniami zadań  z gazetki (za marzec, 

kwiecień, maj i czerwiec) i wysłanie ich na maila:  

wesola.jarzebinka@interia.pl 

do 19.06.2020 

Spośród nadesłanych prac wylosujemy Zwycięzców    

i skontaktujemy się z Nimi w celu ustalenia 

szczegółów przekazania nagród :)  

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla 3 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

 

 

 



Zadanie dla 4 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

 

 

 

 



Zadanie dla 5-6 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

 


