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22.04.2022r. - tego dnia obchodziliśmy święto planety, na której mieszkamy -
Dzień Ziemi.
09.05.2022r. - w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Piekarza. W tym dniu
rozmawialiśmy o tym, na czym polega praca piekarza i cukiernika.

 
   
12.05.2022r. - w tym dniu obchodziliśmy Dzień Biedronki. Dzieci rysowały 
i malowały biedronki, lepiły z plasteliny, rozwiązywały zagadki o biedronkach,
śpiewały, a nawet układały krótkie rymowanki.

23.05.2022r. - w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Herbaty.
26 - 27.05.2022r. - w tych dniach obchodziliśmy uroczysty Dzień Mamy i Taty. 
Z okazji tego święta każda z grup przygotowała dla swoich rodziców programy
artystyczne oraz upominki. 

31.05.2022r. - tego dnia grupa Maltanie udała się na wycieczkę do zajezdni
tramwajowej Franowo, natomiast grupa Orlęta pojechała do Muzeum
Czekolady. Dzieci wróciły pełne wrażeń.
01.06.2022r. - Dzień Dziecka na sportowo. To święto, które uwielbiają
wszystkie dzieci, te małe i te duże. Grupy młodsze ten dzień obchodziły         
 w przedszkolu, uczestnicząc w sportowych konkurencjach, natomiast chłopcy    
i dziewczynki z grupy IV i V brały udział w Turnieju Piłkarskim dla
Przedszkolaków, którego organizatorem była SM Osiedla Młodych w Poznaniu.
Nasze przedszkolaki walczyły dzielnie i zajęły wysokie II miejsce.  Był to dzień
pełen uśmiechów, zabawy, niespodzianek, radości i wielu niezapomnianych
wrażeń!  

KRONIKA PRZEDSZKOLNA



02.06.2022r. - w tym dniu grupa Maltanie pojechała na wycieczkę do kina
Helios na bajkę "Dogtanian. Psi Muszkieter".
03.06.2022r. - tego dnia dzieci z całego przedszkola udały się na wycieczkę do
Osady Traperskiej w Bolechówku. Nasze przedszkolaki miały okazję
doświadczyć wyjątkowego kontaktu z naturą, słuchały odgłosów żab, nie
zabrakło wielu cennych informacji o zwierzętach mieszkających w puszczy         
i tropach jakie po sobie zostawiają.
08.06.2022r. - wizyta ratownika medycznego. Dzieci miały okazję wysłuchać
informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Uczyły się w jaki sposób
można komuś pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

KRONIKA PRZEDSZKOLNA

10.06.2022r. - tego dnia mieliśmy warsztaty slime z Panią chemiczką. Slime-
glut to świetna zabawa, która skradła dziecięce serca.
14.06.2022r. - mieliśmy kolejne już spotkanie z Panią chemiczką. Tym razem
bawiliśmy się kolorami. W czasie tego doświadczenia na bibule powstały
różnobarwne smugi .
23.06.2022r. - w tym dniu żegnaliśmy najstarszych przedszkolaków, którzy od
września 2022r. rozpoczną już naukę w szkole.

28.06.2022r. - tego dnia panie nauczycielki oraz pracownicy przedszkola zrobili
dzieciom niespodziankę - przygotowali przedstawienie pt. "Kaczka Dziwaczka".
Niezwykłym przeżyciem dla dzieci było ujrzeć „swoją Panią” wcielającą się         
 w jedną z postaci wiersza. Przedszkolakom przedstawienie bardzo się
spodobało czego dowodem były gromkie brawa.
30.60.2022r. - w ostatnim dniu przed wakacjami, grupa Maltanie udała się na
wycieczkę do Nowego Zoo w Poznaniu. 



Zabawa piłką: podrzucanie, rzucanie do siebie, rzucanie do celu, kopanie
piłki w określonym kierunku; ważne, żeby każdy ruch piłki powiązany był z
sylabą lub wyrazem utrwalającym wymowę.
Huśtawka: Podczas huśtania się, zorganizuj zabawę słowną. Dla młodszych
– kategoryzacja: wymień jak najwięcej ubrań, zabawek, pojazdów, owoców,
imion; dla starszych: co słyszysz na początku wyrazu? Jaką sylabę, głoskę?
Wymień wyrazy zaczynające się od głoski…. jaki wyraz zaczyna się i kończy
tą samą głoską? Kontroluj sposób wymawiania.
Skakanka! Czy można skakać i mówić? Można! A najskoczniej można
ćwiczyć… sylaby! SZA, SZO, SZU… 
Piknik: zabierz, oprócz smakołyków i kocyka, grę: domino, memory, lub
inne, które zaangażują rodzinę: scrabble.
Podróż samochodem: każdy z pasażerów wymawia słowo, które
rozpoczyna się na tę głoskę, którą zakończył się wyraz poprzedni. Podczas
jazdy nie zapomnijcie o śpiewaniu piosenek, opowiadaniu historii i żartów.
Podsumowanie dnia: zadaniem malucha jest opowiadanie tego, co przeżył   
i doświadczył w minionym dniu. Warunkiem jest piękne mówienie. A może
dodatkowo narysuje scenę z fantastycznego dnia?

 
Z terapią logopedyczną jest  tak - im więcej ćwiczeń, tym lepsze efekty,
natomiast im dłuższa przerwa - tym większe ryzyko niechcianych zmian.
Sięgnij po kilka prostych ćwiczeń i zabaw, które z sukcesem wykorzystasz
podczas wakacyjnych dni, a które będą miały charakter logopedyczny – bez
świadomego udziału dziecka w ćwiczeniach.

 

ZABAWY LOGOPEDYCZNE



Pokoloruj :
1-Na zielono        5- na czerwono
2-Na żółto            6-pomarańczowo
3-Na kremowo     7- na różowo
4-Na niebiesko 

 



 
OPOWIADANIE B. SZELĄGOWSKIEJ "WAKACYJNE PODRÓŻE"

Na wakacje czas! Powoli zbliżały się wakacje. Każdy dzień był odrobinę dłuższy
od poprzedniego. Robiło się coraz cieplej. Ada od dawna marzyła o locie
samolotem. Lubiła bawić się starym globusem swojej mamy. Plastikowym
samolocikiem lądowała na
maciupeńkich, ledwie widocznych wysepkach. Któregoś dnia tata z tajemniczą
miną podszedł do dziewczynki.
– Córeczko, czy ja mogę wylądować na twoim globusie?
– Oczywiście, że możesz. A gdzie chcesz wylądować, tatusiu?
– Widzisz, tutaj jest taki but na obcasie. To są Włochy i tu chciałbym wylądować
razem z tobą, Olkiem, babcią, dziadkiem i mamą.
– To wspaniale, ale nie wiem, czy się zmieścimy w takim małym samolociku –
zaśmiała się dziewczynka.
– W takim razie może polecimy dużym samolotem? Takim prawdziwym! Co ty
na to?
– Bardzo, bardzo bym chciała, tatusiu! – krzyknęła uradowana Ada.
– To powiem ci w tajemnicy, że już kupiłem bilety.
– Naprawdę?! – zapytała z niedowierzaniem dziewczynka. – Olek, słyszałeś,
będziemy lądować na bucie! Naprawdę! Olek, podobnie jak jego siostra, nie
mógł doczekać się wyjazdu. Kilka dni później całą rodziną przyjechali na
lotnisko.
– Kochani – powiedział tata – lotnisko jest bardzo duże i łatwo się zgubić.
Musimy się wzajemnie pilnować – dodał i popatrzył na dzieci.
Rodzeństwo z zaciekawieniem rozglądało się po ogromnej, pełnej ludzi hali
wylotów.
– A kim są ci ludzie w mundurach? – zapytała Ada, ściskając Dinusia.
– To kapitan i stewardesy – odpowiedziała mama. – Może będą z nami lecieć do
Włoch. Zobaczymy.
Dwie godziny później cała rodzina usadowiła się wygodnie w samolocie.
Początkowo dziewczynka odrobinę bała się hałasujących silników.
– Startujemy! Nareszcie! – ucieszył się Olek i patrzył przez okno, jak z każdą
chwilą wszystko robiło się coraz mniejsze i mniejsze. W końcu wlecieli w
chmury i tylko od czasu do czasu widać było ląd, a potem morze. Wreszcie
samolot wylądował i zaczęły się prawdziwe wakacje. Upalne dni dzieci spędzały
w krystalicznie przeźroczystej i ciepłej wodzie. Wieczorami zaś zwiedzały piękne
miasta, miasteczka i wsie pełne gajów oliwnych i winorośli. Ada uwielbiała
 



pozować do zdjęć – zwłaszcza w towarzystwie Dinusia. Najbardziej spodobała
się jej Fontanna Pszczół.
– Mamo, czy mogę posadzić tutaj Dinusia? – zapytała dziewczynka i w tym
momencie Dinuś wpadł prosto do wody. Na szczęście tata szybko wyłowił
niesfornego pluszaka.
– Musisz go bardziej pilnować, córeczko – zaśmiał się tata. – Nie wiem, czy jest
zadowolony z kąpieli.
– Chyba nie. Coś smutno wygląda. I co teraz zrobimy? Jeszcze się na mnie
pogniewa – zasmuciła się Ada.
– Nie martw się. Myślę, że poprawi mu się humor, gdy tylko spróbuje
prawdziwej włoskiej pizzy! –powiedział dziadek. – Zrobiłem się naprawdę
głodny. A wy? – I wskazał budynek, z którego unosił się świeży zapach ziół i
ciasta.
– W końcu jak Włochy, to i pizza! – zawołał Olek i cała rodzina weszła do
pobliskiej pizzerii. Dinusiowi też poprawił się humor. Tak naprawdę nawet nie
zdążył się mocno zmoczyć.

Pytania do opowiadania:
− Gdzie wybrali się Olek i Ada z rodzicami i dziadkami na wakacje?
− Co stało się z Dinusiem tuż przed tym, jak tata zrobił jemu i Adzie zdjęcie?
− Jakie miejsce odwiedziła cała rodzina Olka i Ady?
Rodzic prosi, aby dziecko opowiedziało, jak wygląda Fontanna Pszczół.
Następnie kontynuuje rozmowę na temat opowiadania.
− Co jeszcze robili na wakacjach Olek, Ada i ich rodzina?
− W jaki sposób rodzina Olka i Ady dotarła do Włoch?
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