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                    Wszystkiego NAJLEPSZEGO

Kochany Solenizancie!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów

i niezapomnianych przygód - życzą dzieci i pracownicy przedszkola dla:

Alanka!!

  

MAMO, TATO, CO WY NA TO ?     
           



Wielozmysłowy rozwój dziecka – sensoplastyka

Cała wiedza o otaczającym dziecko świecie dociera do niego za pośrednictwem zmysłów: wzroku, słuchu,
smaku, węchu, równowagi i  dotyku.  Stymulując malucha z  wykorzystaniem wszystkich jego zmysłów
pomagamy w utrwalaniu nowo powstałych połączeń nerwowych. Drogi przekazu w mózgu utrwalają się
oraz  tworzą  między sobą  kolejne,  tak  ważne  w dalszym życiu,  połączenia.   Aby stymulować  rozwój
zmysłów dzieci powinny nieustannie patrzeć, słyszeć, wąchać, dotykać i smakować otaczający je świat.
Ten sposób „uczenia się” pozwala wykorzystać im ich indywidualność i osobiste podłoże rozwoju każdego
z  nich.  Istnieje  niepodważalny  związek  pomiędzy  koncepcją  wielozmysłowego  poznawania  świata  a
rozwojem dziecka.  Tworzy się  ogromna baza danych i  doświadczeń – im więcej  dziecko zakoduje za
pomocą różnych zmysłów, tym lepiej  będzie funkcjonowało oraz lepiej będzie rozumiało otaczający je
świat. 

Sensoplastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka,
ciężka …

Sensoplastyka to metoda wspierania rozwoju za pomocą stymulacji sensorycznej  i swobodnego procesu
twórczego.  Można  do  woli  się  brudzić  i  bawić,  a  przy  tym  rozwijać  mowę  i  usprawniać  funkcje
motoryczne dziecka. Na zajęciach sensoplastyki używa się stworzonych w trakcie zajęć przez dzieci farb i
mas  plastycznych  na  bazie  produktów  spożywczych.  Wszystko  pachnie,  jest  kolorowe,  ma  różne
konsystencje, wszystkiego można posmakować, doświadczyć dotykiem, poczuć pod własnymi stopami i
przede  wszystkim  swobodnie  się  pobrudzić.  Stymulowane  są  wszystkie  zmysły,  co  prowadzi  do
optymalnego  rozwoju  całego  organizmu.  Sensoplastyka  to  zajęcia,  na  których  nie  ma  złych  kolorów,
smaków i konsystencji. Wszystko co jest w mojej misce jest moje  i  tak samo wyjątkowe jak ja sam.

Sensoplastyka wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci:
 wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 wspieramy rozwój zmysłów,
 wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko

ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 poprzez  wspólne  działania  pogłębimy nasz  kontakt  emocjonalny z  dziećmi – budujemy w ten

sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

      Tego się uczymy     

W układzie słonecznym

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale
MERKURY:
Merkury, to ja!
Jestem pierwszy i najmniejszy
Moją powierzchnie pokrywają ogromne kratery
Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody
W dzień jest mi gorąco



W nocy bardzo marznę, brrr
WENUS:
Mam na imię Wenus
Jestem druga w kolejności
U mnie nieustannie upał jest bezlitosny
Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę
I bardzo jasno świecę się na niebie
ZIEMIA:
Tu Ziemia! Witam serdecznie! Czuję się świetnie
Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie
Jestem trzecią planetą od Słońca
Moja atmosfera jest cudna
Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij ochłodzić
MARS:
Hej tu Mars, planeta numer cztery
Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały
Mam najwyższe góry i od groma pyłu
A! Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu!
REFREN:
W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale
JOWISZ:
Joł, joł, Jowisz, największy olbrzym gazowy
Piąty od Słońca, na pewno nie przeoczysz
Choć moja masa jest potężna niezwykle
To z wszystkich planet kręcę się najszybciej
SATURN:
Siemanko tutaj Saturn, też się składam z gazów
Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu
Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu
Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj
URAN:
Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran
Na mnie jest najniższa temperatura
Słynę z bladego, błękitnego koloru
Jestem siódmą planetą i wiruję na boku
NEPTUN:
Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę
Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce
Tworzę huragany co powalą wszystko
Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię zdmuchnę jak piórko
REFREN:



W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
  Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

Mamo,  tato przeczytaj mi  bajkę  

„Mądra sowa” - Urszula Kozłowska
Dnia pewnego do  dąbrowy, gdzie nie było dotąd 
sowy, sowa płowa przyleciała. Przyleciała i … 
została. Każdy w lesie się radował :- Wiwat sowa, 
mądra głowa! Jaka zdolna, wykształcona – 
szczęście, że przybyła do nas! Uhu-cha! Uhu-cha! 
Sowa się na wszystkim zna. Cały tydzień 
świętowali, że się sowy doczekali, prześcigali się w
ukłonach, by się czuła doceniona. Dzięcioł, dumny 
niesłychanie, w  dziupli zrobił jej mieszkanie, 
mchem mięciutkim je wymościł– teraz można 
przyjmować gości! Uhu-cha! Uhu-cha! Sowa się na
wszystkim zna!  Czy na skrzydłach, czy też pieszo 
z pytaniami wszyscy spieszą:    - O czym w lesie 
szumią dęby? - Czy wiewiórki myją zęby?               
- Skąd u jeży ostre szpilki?   - Po co nocą wyją 
wilki?  - Czemu wiatr żołędzie strąca? Przekrzykują
się bez końca!  Uhu-cha! Uhu-cha! Sowa się na 
wszystkim zna! Niedźwiedź ma kłopoty   z synem:  
- Co mu podać na anginę?   Kos i zięba wrzeszczą 
naraz:    - Będzie z nas dobrana para?                    
Sowa, rada czy nierada, na pytania odpowiada, 
chociaż chętnie by pospała …Przecież w nocy 
polowała!  Uhu-cha! Uhu-cha! Sowa  ę na 
wszystkim zna!                                                        
Choć mieszkańcy leśnej głuszy, nadstawiają czujnie
uszy, wciąż pod dziuplą się zbierali, kiedyś … 
sowy nie zastali!  A gdzie się podziała sowa? By ją 
nie bolała głowa, wynajęła pokój w mieście. Teraz 
wyśpi się nareszcie!                                            
Uhu-cha! Uhu-cha! Sowa wreszcie spokój ma!

„Księżniczka na ziarnku grochu” na podst.  
H.Ch. Andersena.

Działo się to w czasach, kiedy jeszcze byli na tym 
świecie prawdziwi książęta i największym ich 
pragnieniem było żenić się z prawdziwymi 

księżniczkami. Tak i pewien książę szukał żony w 
całym królestwie, niestety za każdym razem, gdy 
ktoś przedstawiał mu jako księżniczkę jakąś piękną 
dziewczynę, okazywało się, że można mieć co do 
niej wiele wątpliwości! Biedny książę w końcu 
zrezygnował z poszukiwań, a jego ojciec- stary 
król, tylko pokręcił głową, bo bał się, że jeśli książę
nie znajdzie żony, ród jego zaniknie. 
Aż pewnej nocy, gdy nad królestwem szalała 
straszliwa burza, do bram zamku zapukała 
przemoknięta i zmarznięta, ledwie żywa 
dziewczyna. Gdy wpuszczono ją do środka, 
oświadczyła, że to właśnie ona jest najprawdziwszą
księżniczką i jeśli to możliwe, chciałaby spotkać się
z księciem. Królowa, która podobnie, jak jej syn, 
już przestała wierzyć w istnienie prawdziwych 
księżniczek, pomyślała tylko: ,,No, zobaczymy!”, 
ale postanowiła dać szansę pięknej osobie. 
Zawołała służące, które pomogły się dziewczynie 
umyć i przebrać a potem pościelić jej łóżko. 
Królowa nakazała, by położyć na nie dwadzieścia 
materacy oraz dwanaście pierzyn, z której każda 
była gruba i puchowa. Na samym dnie, pod tą stertą
włożono ziarenko grochu- oczywiście przybyła nic 
o tym nie wiedziała. Gdy łóżko było gotowe, 
położyła się spać, ale czuła dziwną niewygodę i nie 
mogła zmrużyć oka przez całą noc. Nazajutrz, przy 
śniadaniu, królowa jako pierwsza odezwała się do 
dziewczyny, pytając ją, jakże jej się spało. 
- Dziękuję za gościnność, niestety coś strasznie 
twardego czułam w łóżku przez całą noc i nie 
mogłam przez to zasnąć. Cała jestem obolała. 
Po tym poznano natychmiast, iż jest to właśnie 
poszukiwana przez księcia prawdziwa księżniczka, 
bo tylko ona może być tak delikatna, że uwiera ją 
ziarnko grochu położone pod górą materacy i 
pierzyn. Następnego dnia wyprawiono więc huczne
wesele, a młodzi żyli ze sobą długo                    i 
szczęśliwie



Wyklej obrazek dowolnym materiałem.

Ewa Staszak
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