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Luty
„Często w nim bywają jeszcze mrozy trzaskające, za to jest w calutkim roku najkrótszym miesiącem.
Lecz nie zrobi nam nic złego mroźny koniec zimy, nakarmimy głodne ptaki, w piecu napalimy.
Szczerzy luty zęby sopli, wszystko mrozem ściska. Niech tam sobie! Wkrótce przyjdzie "kryska na
Matyska".
Gdy obuję ciepłe buty i gdy kożuch włożę, niech tam sobie mroźny luty sroży się na dworze.”
Jerzy Ficowski

Drodzy Rodzice!
W przedszkolu nie ma czasu na nudę. Jeszcze wspominamy bal karnawałowy i spotkania
z ukochanymi Babciami i Dziadkami, a tu już przed nami kolejne atrakcje. W lutym obchodzimy
coraz bardziej popularne i w naszym kraju Walentynki. To całkiem urokliwy dzień, który przypomina
nam o byciu miłym i uprzejmym nie tylko od święta, ale na co dzień, do czego i my zachęcamy.
W bieżącym numerze wracamy również do tematu rozwijania pojęć matematycznych u dzieci.
Zapraszamy do lektury.
 TO WARTO WIEDZIEĆ
Aby matematyka stała się zabawą.
Przyswajając pojęcia matematyczne należy uwzględniać podstawowe prawa rozwoju dziecka,
a w szczególności fakt, że jest ono zdolne do osiągnięcia czegoś w działaniu dużo wcześniej niż może
sobie uświadomić, co naprawdę osiągnęło, a tym bardziej nim zdoła to wyrazić słowami.
Dziecko swoje zdolności matematyczne rozwija przez wiele lat, przechodząc z jednego poziomu
do kolejnego. Jednakże by było to możliwe potrzebuje dużo ćwiczeń praktycznych, szczególnie
w fazie początkowej. Najmłodsi nie opanują nawet najprostszej czynności matematycznej – liczenia,
jeżeli nie będą mogli użyć zmysłu dotyku. Dlatego też najlepsze efekty przynosi nauka poprzez
manipulowanie przedmiotami. Takie rozwijanie zdolności logiczno – matematycznych będzie wesołe
i efektywne. Matematyka stanie się zabawą.
Oto kilka zabaw rozwijających zdolności matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym.

Gra w karty.
Zalety zabawy: Pomaga w szybkim rozpoznawaniu wartości cyfr.
Opis zabawy:
W talii kart zostaw tylko karty z liczbami. Podziel karty na dwie równe części i przed każdym
graczem połóż połowę kart kolorem w dół. Gracze jednocześnie odwracają górną kartą ze swojego
zestawu. Wyższa karta wygrywa, ale gracz musi domagać się przyznania mu punktu. Oczywiście
dziecku należy dać dużo czasu na określenie, która karta jest wyższa. Można grę utrudnić (powyżej 5
roku życia): gracze odejmują od liczby wyższej — niższą. Wygrywa ten, kto pierwszy poda wynik.
Kategorie.
Zalety zabawy: Dziecko uczy się, na czym polega kolejność, następstwo i czas.
Opis zabawy:
Podaj 4 rzeczy, które można ułożyć w kolejności na przykład z kategorii: wzrost, waga, etapy
procesu, wiek, itp. Następnie poproś, by dziecko ułożyło je w odpowiedniej kolejności (podaj je
dziecku w niewłaściwej kolejności). Przykładowe pomysły:








Dorosły, niemowlę, dziecko, nastolatek (wiek)
Kot, mysz, żyrafa, osioł (wielkość)
Pszenica, chleb, ciasto, mąka (etapy)
Dąb, drewno, żołądź, mebel (etapy)
Kamień, piasek, skała, góra (wielkość)
Tydzień, godzina, dzień, rok (czas)
Pączek kwiatowy, owoc, kwiat (kolejność)

Zagadki logiczne.
Zalety zabawy: Zagadki rozwijają logiczne myślenie i wzbogacają słownictwo.
Opis zabawy:
Codziennie zadawaj dzieciom logiczną zagadkę. Na przykład: „Co jest białe i mokre
z płatkami śniadaniowymi?” albo, „Co mruczy, drapie i lubi mleko?” albo „Co mruczy, drapie, ryczy
i ma duże kocięta?”. Za każdym razem sprawdźcie, czy odpowiedź dziecka spełnia wszystkie podane
warunki. W drugiej zagadce odpowiedzią jest kot, ale w trzeciej lew lub tygrys. Pierwsze zagadki
muszą być łatwe. Zachęć dziecko, by wyobraziło sobie, jak wygląda na przykład kot, lew, tygrys
i niech poda uzasadnienie swojej odpowiedzi.
Działania matematyczne „na chodniku”.
Zalety zabawy: Im częściej w nauce dziecko używa wszystkich zmysłów, tym szybciej się uczy.
Opis zabawy:
Kredą na chodniku narysuj drabinę i opisz ją liczbami od 1 do 10. Poproś dziecko, by stanęło
na liczbie 4. Potem podaj inną liczbę. Gdy dziecko przestanie liczyć kroki, powiedz: „Tak, 4 dodać 2
równa się 6, rzuć kostką i powtórz ćwiczenie z dodawaniem lub z odejmowaniem (np. 6 odjąć 1 równa
się 5). Można rysować dłuższe drabiny (do 20) lub grać w sali, a drabinę narysować na papierze.
Długi – krótki.
Zalety zabawy: Dziecko uczy się, na czym polega długość.
Opis zabawy:
Przetnij 20 słomek na części o różnych długościach: krótkie, średnie i długie. Na kartce
papieru odrysuj te trzy długości. Pomieszaj słomki. Poproś dziecko, by brało po jednej słomce

i mówiło, czy jest krótka, średnia, czy długa. Sprawdzajcie odpowiedzi według wzoru odrysowanego
na kartce. Wygrywa osoba, która poda najwięcej poprawnych odpowiedzi. To ćwiczenie dobrze
rozwija umiejętność szacowania.
Klasyfikowanie.
Zalety zabawy: Zachęca dziecko do dociekań, do klasyfikowania przedmiotów i do myślenia.
Opis zabawy:
Pomyśl o dowolnej rzeczy i podaj jej definicję: „Myślę
o zwierzęciu, które umie skakać i żyje w stawie” (żaba). „Myślę
o zwierzęciu, które umie latać, mieszka w jaskiniach i wisi do
góry nogami” (nietoperz). Możesz także podać, od jakiej litery
zaczyna się dane słowo, np.: „Myślę o słowie, które oznacza
zamarznięty deszcz i zaczyna się na literą g” (grad).
Pamięciówki.
Zalety zabawy: Wspomaga pamięć i koncentrację.
Opis zabawy:
W zabawie uczestniczą osoby, które przebywają w tym samym pomieszczeniu i każda osoba staje
się zwierzęciem. Jedna osoba staje się psem, inna słoniem, a jeszcze kto inny królikiem. Zabawa
polega na przekazywaniu piłki (maskotki, klocka itp.) i podawaniu nazwy zwierzęcia swojej i osoby,
której przekazujemy piłkę. Np.: „tygrys do konia”. Osoba, która otrzymała piłkę postępuje w ten sam
sposób i mówi na przykład: „koń do jeża”. Kluczowym elementem w zabawie jest zapamiętanie nie
tylko zwierzęcia, które się wybrało dla siebie, ale także zwierząt, które wybrały pozostałe osoby.
Inne przykłady:
 Pisz cyfry palcem na plecach dziecka, rysuj figury. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie
napisanej cyfry, figury.
 Dodawaj ziarna prażonej kukurydzy najpierw 2, potem kolejne 2 i następne 2. Na końcu
ćwiczenia wszystko zjedzcie (zachowaj zasady higieny).
 W ogrodzie szukajcie kwiatka, który ma najwięcej płatków. Możecie też szukać kwiatka
najwyższego.
 Wymyślajcie bajki - zadania z liczbami, np.: Wiewiórka zebrała 3 orzechy, potem kolejne 2,
ile miała razem? Potem znalazła kolejne 2, ile miała? Potem zjadła 1. Ile zostało? Potem
przyszła druga wiewiórka i …
 Ustaw minutnik kuchenki mikrofalowej na 10/20/30 sekund i razem odliczajcie do zera.
 Stań za dzieckiem i powiedz: „Ty jesteś pierwszy, a ja jestem druga”. Stańcie odwrotnie.
Powiedz: „Teraz ja jestem pierwsza, a ty jesteś drugi”. (Pojęcie pierwszy/drugi nie jest dla
dziecka oczywiste).
 Pod trzema kubkami schowaj 2 winogrona. Dotykaj kolejno kubków, mówiąc: „To jest
pierwszy kubek, ten jest drugi, a ten jest trzeci. Pod którymi kubkami są winogrona?”.
Wykształcenie gotowości do nauki matematyki wymaga wielu ćwiczeń i powtórzeń.
Wykorzystując do zabaw z dzieckiem sytuacje dnia codziennego uczynimy matematykę łatwą,
ciekawą, przyjemną a w przyszłości unikniemy wielu niepowodzeń szkolnych.
Dobrej zabawy.
Opracowanie: Anna M. Guziejko

Źródło:
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 JAKIE MAMY PLANY
W lutym nasze zajęcia i zabawy będą się koncentrować wokół tematów:
Grupa I - Smerfiki
Grupa II – Gumisie
1.
2.
3.
4.

W mroźnej krainie.
Krawcowa.
Zwierzęta domowe – kot.
Zwierzęta domowe – pies.

Grupa III – Pajacyki
1. W kosmosie.
2. Moja radość szczęście i miłość.
3. Odmierzamy czas.
4. Zielony kącik na oknie.

1.
2.
3.
4.

Kolorowy tydzień.
Zwierzęta domowe.
Zielony ogródek.
Czas.

Grupa IV – Kubusie
1.
2.
3.

Zabawy i sporty zimowe.
Białystok- moje miasto.
W świecie figur geometrycznych.
4. Zawody.

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU


16.02.2018 – Przedstawienie teatralne „Dzikie łabędzie” w wykonaniu grupy teatralnej
„Arlekin”.

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ

 Wszystkim Rodzicom, którzy przygotowali ciasta i napoje na poczęstunek podczas balu
karnawałowego oraz spotkań z Babciami i Dziadkami
 Mamie Marcina z Pajacyków oraz Mateusza z Gumisiów za kalendarze na 2018 r.
 Mamie Igi ze Smerfików za przekazanie zabawek do grupy I
 Mamie Krzysia i Magdy za kredki i kartki do rysowania do grup Smerfiki i Pajacyki
 Mamie Olgi ze Smerfików za styropianowe gwiazdki.

 KRONIKA URODZIN
W lutym urodziny obchodzą:
Smerfiki: 26.02. Krzysztof;
Gumisie: 14.02 Piotr, 17.02 Julian, 19.02 Bartosz, 25.02 Dawid i Mateusz, 28.02
Joanna
Pajacyki: 12.02. – Ola;
Kubusie: 12.02. – Kinga, 18.02. – Szymon.
Spełnienia marzeń i wielu radosnych chwil  !

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE
Dużo się działo w naszym przedszkolu w ostatnim miesiącu.
Już od początku stycznia czekaliśmy na wielkie wydarzenie – bal
karnawałowy. W tym roku odbywał się pod hasłem „W krainie
Świętego Mikołaja”. Świetna zabawa, prezenty i spotkanie
z Minionkiem pozostaną z pewnością na długo w pamięci przedszkolaków.
Ostatnie dni stycznia to z kolei ciepłe i serdeczne spotkania z naszymi ukochanymi Babciami
i Dziadkami. Dzieci z wszystkich grup uhonorowały seniorów zapraszając ich na występy i słodki
poczęstunek. Nie zabrakło też samodzielnie wykonanych upominków, które przedszkolaki wręczyły
Babciom i Dziadkom.

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU
Grupa I – Smerfiki

Grupa II – Gumisie

Grupa III – Pajacyki

Grupa IV - Kubusie

"Eskimosek" – wiersz

„Ogródek na oknie” wiersz

„Chrup Nowalijki”- wiersz
Chrup nowalijki dla
zdrowia i urody,
A kto je wcina – ten czuje
się zdrowy i młody.
Wybór wielki - jest ich na
wiosnę pełno więc
wybierzesz coś dla siebie na
pewno.
Rzodkiewkę, sałatę i
szczypiorek, zawsze smakuj
z wesołą minką pamiętaj o
rosnącej z nią witaminką
Ale, by odżywiać się
prawidłowo,
Musisz jeść je zawsze - na
surowo!
Autor nieznany

„Wszyscy dla wszystkich”
- wiersz

To jest mały Eskimosek.
Ma czerwony z mrozu nosek.
Ma kubraczek z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.
Szyła mama go synkowi,
kiedy tata ryby łowił.
S. Raczyński
„My jesteśmy kotki dwa” –
piosenka
1.My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwa uszka ma. /
2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas dwa uszka ma.
2.My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwa oczka ma. /
2x
A-a-a, kotki dwa,

W ogródku na oknie już
rośnie szczypiorek,
Zielona pietruszka i z nasion
– pomidorek.
Rzeżucha, co pachnie i
wszystkim smakuje
I kolorowa fasolka co oczy
raduje.
Pośród tego kwiatki Kasia
też wysiała,
Będzie z nich radość cała
grupa miała.
Czego kwiatek potrzebuje,
nim go Kasia wyhoduje?
Czarnej ziemi i słoneczka
i z konewki wody niejedna
kropeleczka.
Autor nieznany.

„Kosmiczne marzenia” (
sł. Anna Moszczyńska, muz.
Autor nieznany)
1.Przez lunetę patrzę w

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.
J.Tuwim

każdy z nas dwa oczka ma.
3.My jesteśmy kotki dwa,
Każdy z nas wąsiki ma. /2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas wąsiki ma.
4.My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas pazurki ma. /2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas pazurki ma.
5.My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwie łapki ma.
/2x
A-a-a, kotki dwa,
dzieci-kotki, cha, cha, cha.

„Każdy ma jakiegoś
bzika” – piosenka, zespół
Fasolki
1.Kiedy wracam ze szkoły i
otworzyć chcę drzwi,
już od progu dobiega
zawsze wierny głos psi.
Na dywanie w pokoju do
nóg łasi się kot,
a w pudełku pod stołem
chomik chowa się w kąt.
Ref.: Każdy ma jakiegoś
bzika, każdy jakieś hobby
ma, a ja w domu mam
chomika, kota, rybki oraz
psa./2x
2. Kiedy smutno mi czasem,
przyjdzie do mnie pan pies,
poda łapę, zapyta: Nie
martw się, co ci jest?
Kot zamruczy pod nosem,
chomik także da znać, i od
razu weselej, już zaczynam
się śmiać.
Ref.: Każdy ma jakiegoś….

niebo
I marzenie wielkie mam:
Kiedy będę już dorosła
Zwiedzę kosmos, mówię
wam!
I wystarczy zamknąć oczy,
By po drodze mlecznej
mknąć
Wielkim wozem, który
ciągnął
Koziorożec oraz Smok.
Ref.: Przy słońcu jest
Merkury, Wenus, Ziemia,
Mars. Lecę tam rakietą
Chcę dotykać gwiazd.
Tu Saturn z pierścieniami,
Mały Neptun tam,
A ja w chowanego
Dziś z księżycem gram
2.Jak kometa mknę po
niebie, długi ogon pięknie
lśni. Mijam Księżyc, widzę
Słońce…
Czy to tylko mi się śni?
A gdy stęsknię się za
domem
Nim powrotu przyjdzie czas
Gwiezdnym pyłem sypnę z
góry i też uśpię wszystkich
was
Ref.: Przy słońcu jest
Merkury…

„Bałwankowa rodzina” piosenka
1.Stoisz smutny nasz
bałwanku ze spuszczoną
głową.
Może chciałbyś mieć przy
sobie Panią bałwankową.
Ref.: Oj tak tak, oj tak tak
dobrej żony wciąż mi brak.
Oj tak tak, oj tak tak
dobrej żony brak.
2.Ma korale z jarzębiny
bałwankowa żona.
Ale łatwo poznać z miny,
że dziś jest zmartwiona.
Ref.: Oj tak tak, oj tak tak
mego synka jeszcze brak.
Oj tak tak, oj tak tak
mego synka brak.
3.Stoi bałwan z bałwankową
w środku zaś bałwanek.
Jeszcze chwilka i rozpoczną
swój zimowy taniec.
Ref.:Oj tak tak, oj tak tak
przydałby się jeszcze brat.
Oj tak tak oj tak tak
przydałby się brat.
4.Już wesoło dwa bałwanki
tańczą z rodzicami.
I my także się pobawmy
razem z bałwankami.
Ref.: Oj tak tak, oj tak tak
zatańcz z nami raz i dwa. 2x

 UŚMIECHNIJ SIĘ
Jasiu, kim jest twój ojciec?
- On jest chory.
Ale co on robi?
- Kaszle.

Ojciec z córką zwiedzają muzeum. Przed posagiem Wenus z Milo ojciec zauważa:
- No i widzisz, córeczko, do czego doprowadza obgryzanie paznokci?

Dumny ojciec do synka:
- Bocian przyniósł ci siostrzyczkę, chcesz ja zobaczyć?
- Później - pokaż mi najpierw bociana.

Drukowanka.pl

