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W kąciku kulinarnym zamieszczane są przepisy, które mogą wykonać dorosłe 

osoby wspólnie z dziećmi. Dziś zaproponujemy dwa przepisy – niedrogie, łatwe              

do wykonania, i doskonale nadające się do udekorowania choinki na Święta Bożego 

Narodzenia. 

 Wystarczy gotowe wypieki zapakować w rękaw do pieczenia, zawiązać 

atłasową wstążeczką i ozdoby gotowe !!! Życzymy miłej zabawy !!! 

 

                                           Marchewkowe babeczki 
 
Składniki 

- 2 jajka 

- 125 ml oleju  

- 125 ml mleka 

- 300 g mąki pszennej 

- 4 łyżki cukru 

- 2 łyżki cukru waniliowego 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 1,5 szkl. startej marchewki ( na drobnych oczkach ) 

                                 Etapy przygotowania 

Przygotować dwie miski. Do jednej wlać mleko, olej, wbić jajka i wymieszać.                    

Do drugiej miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia, oba cukry i startą 

marchewkę. Widelcem wymieszać suche składniki z marchewką. Do mieszanki 

marchewkowej wlać płynną masę i widelcem wszystko ze sobą połączyć. Formę           

do muffinek wyłożyć papilotkami. W każdą z nich nałożyć porcje masy (wychodzi           

12 szt. ). Blaszkę z ciastem wstawić do piekarnika nagrzanego do 175 stopni                            
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i piec 30 minut. Gotowe babeczki wyjąć z formy i wystudzić. Babeczki można 

posypać cukrem pudrem. 

                                                       Przepis wyszukała dla Państwa p. Anna Nowicka 

 Drożdżowe bałwanki czyli ciastka, które boją się wiosny 

SKŁADNIKI: 

- dwa i pół kubka maki pszenne 

- czubata łyżka cukru 

- pół kubka ciepłego mleka 

- pół kostki stopionego masła 

- cukier waniliowy, paczka suszonych drożdży 

- trzy jajka, jajka do posmarowania bałwanków 

- szczypta soli, mąka do posypania stolnicy 

 

1. Jajka umyj starannie pod bieżącą wodą i wbij je do miseczki. 

2. Mąkę przesiej do miski i zrób w niej dołek. Wsyp drożdże i cukier. Wlej 

mleko, masło oraz jajka i zagnieć ciasto. Przykryj je ściereczką i odstaw w 

ciepłe miejsce. 

3. Kiedy ciasto wyrośnie, połóż je na stolnicy posypanej mąką. Uformuj z niego 

bałwanki (podobnie jak na rysunku) i ułóż na blaszce wyłożonej folią 

aluminiową. 

4. Jajko wbij na talerzyk i rozbełtaj widelcem. Posmaruj nim bałwanki. Włóż do 

nagrzanego do temperatury 220°C piekarnika na około 15 minut. 

                                                      Przepis wyszukała dla Państwa Marzena Mitulska 

  

Smacznego  
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Bajka logopedyczna 

 

Bajka logopedyczna oprócz tego, że usprawnia narządy mowy dziecka, to również 

uwrażliwia na różnorodność świata dźwięków, mobilizuje do myślenia i poprawnej 

werbalizacji, przygotowuje do nauki czytania (poprzez usprawnianie słuchu 

fonemowego).  

Bajka logopedyczna to krótka historyjka, której bohaterami może być nasze 

dziecko, Pan Języczek lub zwierzątka. Może być całkowicie abstrakcyjna  

lub związana z aktualną sytuacją i wydarzeniami w życiu dziecka. Dorosły może 

ułożyć ją sam lub zaczerpnąć z literatury. Dzieci słuchając czytanych lub 

opowiadanych bajek, wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy, polegające 

na pokazaniu ruchem języka, warg, żuchwy określonego fragmentu bajki. Ćwiczenia 

demonstruje dorosły, dlatego musi je sam wcześniej starannie przećwiczyć przed 

lustrem. Ćwiczenia są wplatane w treść bajki tak, aby dzieci nie odczuły znudzenia i 

zmęczenia, dlatego też urozmaiceniem są także elementy ruchu i wypowiadane 

wyrazy dźwiękonaśladowcze.  

 

O czym powinno się pamiętać podczas prowadzenia ćwiczeń wspomagających 

rozwój mowy w oparciu o bajkę logopedyczną?  

 

*W trakcie opowiadania bajki dziecko i dorosły siedzą tak, aby widzieć swoje 

twarze.  

*Buzie dziecka i dorosłego powinny być zawsze szeroko otwarte podczas 

wykonywania ćwiczenia. W ten sposób dziecko będzie dokładnie widziało jakie ruchy 

artykulatorów powtórzyć. Dorosły natomiast będzie mógł przyjrzeć się,  

czy dziecko prawidłowo wykonuje polecenie.  

*Ułatwieniem dla dziecka i dorosłego mogą być lusterka. Kontrola wzrokowa ułatwi 

wykonanie ćwiczenia, sprzyja również dokładności i precyzji.  

*Systematycznie należy kontrolować pracę dziecka. W razie potrzeby korygować 

błędy, pokazując ponownie ćwiczenie i prosząc, by dziecko wykonało je poprawnie  

*W miejsce polecenia: Zrób to...i to...lepiej zastosować formę: Czy potrafiłbyś 

zrobić coś takiego. Czy możesz pokazać jak...Spróbuj zrobić...  

*Dorosły ma obowiązek dbania o prawidłowość i wysoką sprawność swego sposobu 

mówienia (wymowy, intonacji, akcentu, prostego i zrozumiałego budowania 

wypowiedzi).  
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*Czas trwania bajki i ćwiczeń powinien być dostosowany do wydolności i wieku 

dziecka. Z dziećmi młodszymi lub słabo koncentrującymi się na zadaniach pracujemy 

krócej (możemy wykorzystać fragment bajki), ale za to pracujemy kilka razy w 

ciągu dnia.  

*Ćwiczenia z dzieckiem wymagają systematyczności i wytrwałości. Tylko wtedy 

możliwe jest osiągnięcie oczekiwanych efektów.  

*Jeśli w pracy z dzieckiem będziemy stosować zachęty i pochwały nauczymy je 

właściwej samooceny i zachęcimy do doskonalenia swoich umiejętności. 

 

Wiewiórka sprząta swoje mieszkanie 

 

Gdy rano zabłysło słońce, wiewiórka rozejrzała się po swojej dziupli 

(przesuwanie językiem po podniebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków, 
podniebieniu dolnym). 
Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania 

sufitu dziupli („malowanie” podniebienia czubkiem języka, przy szeroko otwartych 
ustach). 
Posprzątała w szafie i w szufladach. Zdjęła też firanki (liczenie czubkiem 
języka górnych zębów, przy szeroko otwartych ustach) 
i włożyła je do pralki (motorek wargami). 
Po chwili pralka zaczęła płukanie firan („przepychanie” powietrza wewnątrz jamy 
ustnej). 
Wiewiórka zmiotła też kurz i pajęczyny ze ścian (przesuwanie czubkiem języka 
po wewnętrznej ścianie policzków) 
oraz dokładnie odkurzyła podłogę („malowanie” dna jamy ustnej czubkiem języka). 
Rozwiesiła czyste firanki (ponownie liczenie czubkiem języka górnych zębów). 
Wiewiórka była bardzo zadowolona z wykonanej  pracy, cmoknęła radośnie 

(cmokanie z zaokrąglonymi wargami) 
i szeroko uśmiechnęła się (rozciągnięcie ust w szerokim uśmiechu). 
Dumna wyjrzała z dziupli i rozejrzała się wokoło (oblizywanie warg ruchem 
okrężnym). 
Spojrzała w górę (wysuwanie czubka języka w kierunku nosa), 
spojrzała w dół (wysuwanie języka na brodę). 
Rozejrzała się też w prawo (przesuwanie czubka języka do prawego kącika ust) 
i w lewo (przesuwanie czubka języka do lewego kącika ust). 
Wszędzie był porządek, w oddali słychać było biegnącego konika (kląskanie 
językiem) 
i śpiewające ptaki (gwizdanie, naśladowanie głosów ptaków). 
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Zrobiło się późno. Za oknami zapadł zmrok. Po tak wyczerpującej pracy 

wiewiórka poczuła się głodna, więc na kolację zjadła orzeszka, który jej 

bardzo smakował 

(przesuwanie opuszczonej żuchwy w prawo i lewo, mlaskanie). 
Wiewiórce zrobiło się zimno, więc musiała się ogrzać (chuchanie na ręce). 
Zmęczona i śpiąca (ziewanie, przy nisko opuszczonej żuchwie) 
położyła się do łóżeczka i oddychała głęboko (wdech przez nos, wydech przez 
usta i wymawianie przy tym: aaaa..., uuuu...), 
aż zasnęła. 

 

 
POKOLORUJ 

 



 7 
7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 8 
8 

                                              SONDA NA TEMAT:  
                                „CO TO SĄ DOBRE MANIERY PRZEDSZKOLAKA     

                                                            „Uprzejmość – trudna to sztuka,  
                                          lecz czasu na nią nie szkoda.                                                       
                                         Za nią cię spotka nagroda,  
                                       choćbyś jej nawet nie szukał.”       Ch. Perrault 

                                                                            

             Świat, w którym żyjemy pełen jest różnych zasad i reguł,     
                                                                  które maluch a później dorosły już człowiek będzie  
                                                               musiał przestrzegać. Dlatego właśnie dziecko już w wieku                                              
                                                             przedszkolnym musi poznać normy i zasady zachowania,  
                                                             które obowiązują w danej grupie i społeczności.             
                                                              „Dobre maniery przedszkolaka” są wielokrotnie 
                                                              przypominane dzieciom podczas zajęć oraz przy okazji 
                                                              konkretnych sytuacji. 
                                        

Zadając dzieciom pytanie: „Co to są „dobre maniery  przedszkolaka”? 
chcieliśmy sprawdzić, co już wiedzą na ten temat. 

 
 

GRUPA II- ŻABKI 
Antoni L.- to znaczy, że nie wolno krzyczeć, nie wolno biegać, nie wolno bić innych. 
Justyna P.- „dobre maniery” to znaczy, że nic złego nie robimy. 
Adam P.- nie wolno za szybko czegoś robić…., nie trzeba kogoś bić. 
Nina S.- to znaczy, że ktoś jest w dobrym humorze i wszystko dobrze robi. 
 

GRUPA III- BIEDRONKI 
Jaś P. - to jest to, że się nie krzyczy i nie popycha. 
Marysia A.- to są dobre sztuczki, żeby pomagać innym dzieciom. 
 

GRUPA IV- MOTYLKI 
Lenka N.- to znaczy, że jeśli ktoś już zje, to trzeba mówić dziękuje. 
Roksana O.- one nas uczą, że należy sprzątać zabawki, gdy skończymy się bawić. 
Marcelina W.- to znaczy, że trzeba się dobrze zachowywać w przedszkolu, na dworze, w domu i 
jak jesteśmy w „gościach”. One pomagają nam ładnie się zachowywać, być grzecznym, trzeba 
słuchać, jak ktoś do nas mówi. 
Zuzia M.- to znaczy, że nie wolno przeszkadzać, jak ktoś rozmawia. 
Maja I.- jeżeli ktoś chce pożyczyć zabawkę to trzeba zapytać czy można i jeszcze trzeba się 
grzecznie zachowywać przy stole. 
Agata M.- one nam mówią, że należy mówić: „proszę”, „dziękuję”, przepraszam”. 
Szymon K.- mówią nam, jak należy zachowywać się w łazience. 
Mikołaj J.- trzeba pamiętać, że nie wolno robić hałasu. 
Sebastian K.- nie wolno wyrywać sobie zabawek, trzeba się dzielić. 
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GRUPA V- PSZCZÓŁKI 
Wojtek S.- stosuje się je podczas posiłku np. nie wolno mlaskać przy jedzeniu. 
Ania C.- kiedy mamy problem to nie wolno się bić, tylko rozmawiać. 
Kornelia L.- podczas zabawy należy dzielić się zabawkami. 
Piotr S.- przestrzegamy wszystkich ustalonych zasad. 
Karolina G.- dobre maniery należy stosować w każdej sytuacji. 
Maja O.- mówią nam, że zawsze trzeba pomagać innym. 
Gabrysia P.- dobre maniery to dobre zachowanie i nie robienie koleżankom przykrości. 
Natasza K.- dobre maniery to coś , co należy stosować w życiu codziennym. 
 
 

GRUPA VI- ZAJĄCZKI 
Kacper G.- ktoś, kto przestrzega „dobrych manier przedszkolaka” oznacza, że dziecko jest 
grzeczne. 
Gabrysia S.- „dobre maniery” mówią nam, czego nie należy robić przy posiłku. 
Igor W.- „dobre maniery” to sposób w jaki należy zachowywać się przy stole. 
 
 
 
 

 

                                                                                                               Opracowała: 

                                                                                                                 M. Olszewska 
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Z kroniki przedszkolnej 

 

19-09-2013 – „Kocham, Lubię, Szanuję, Nie śmiecę”. Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja 

„Sprzątanie Świata – polska”, w której jak co roku uczestniczyło nasze przedszkole. 

 

20-09-2013 – po raz pierwszy obchodziliśmy „Ogólnopolski dzień przedszkolaka”, uczestnicząc w grach i 

zabawach sportowych i tanecznych. 

 

23-09-2013 – policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Koninie opowiadali o swojej pracy, jak 

bezpiecznie poruszać się po ulicy i kiedy dzw2onić o pomoc. 

 

24-09-2013 – pracownicy przedszkola uczestniczyli w festynie na „Pożegnanie lata”, bawiąc się wspólnie 

, smakując wyśmienitego żuru, chleba ze smalcem, ciasta i owoców. 

 

01-10-2013 – obchodziliśmy imieniny naszych patronów Bolka i Lolka, z którymi wspólnie obejrzeliśmy 

ich przygody i dowiedzieliśmy się o ich pochodzeniu, a na zakończenie wzięliśmy udział w zabawie 

tanecznej. 

 

13-09-2013 – wspólnie z naszymi kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 4 w koninie wzięliśmy udział w 

sportowych obchodach „Dani bez samochodu”. 

 

03-10-2013 – podglądaliśmy w Parku im. Chopina w Starym Koninie jesienną przyrodę. 

 

07-10-2013 – uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych w ramach programu „Aktywna Rodzinka” 

program dla Konina. 

 

11-10-2013 – przygotowywaliśmy i organizowaliśmy uroczystość dla pracowników przedszkola i 

pracowników emerytowanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
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Kiedy należy pójść z dzieckiem do logopedy? 

 Każde dziecko, które dopiero uczy się mówić, przekręca głoski, skraca wyrazy, przestawia 

kolejność sylab. Upraszcza sobie w ten sposób trudna wymowę języka ojczystego. Jest to proces 

naturalny i nosi nazwę swoistej mowy dziecięcej. Ma on jednak swoje prawidła i dlatego trudno 

czasami odróżnić zjawiska naturalne od wady wymowy.  

 Podstawowym środowiskiem kształtowania mowy dziecka jest rodzina, jednak te rolę 

rodzice nie zawsze pełnią dobrze. Jeżeli osoby dorosłe z otoczenia malucha nieustannie będą 

mówiły zdrobniale, to dziecko z pewnością przejmie te cechy. Jeśli rodzice będą porozumiewać 

się z dzieckiem za pomocą gestów, ponieważ dziecko nie mówi lub mówi bardzo mało – w takim 

przypadku dziecko nie będzie odczuwało potrzeby mówienia.                   

 Jeśli rodziców niepokoi rozwój mowy swojej pociechy, należy niezwłocznie zasięgnąć 

porady specjalisty, który fachowo oceni wymowę dziecka.     Jeśli okaże się , że pociecha ma 

trudności lub zaburzenia w rozwoju mowy, wczesne rozpoczęcie terapii może okazać się 

kluczowe dla późniejszego rozwoju.   

 Oto wskazówki, na co należy zwrócić uwagę, słuchając swojego dziecka.                                                                                          

Wskazania wizyty u logopedy 

 

1. Nieprawidłowości w budowie narządów mowy dziecka – widoczne bez specjalistycznego 

badania, np. rozszczepy, brak małżowiny usznej. 

2. Wątpliwości co do tego, czy dziecko słyszy. 

3. Brak mowy czynnej do drugiego roku życia dziecka – bez zaburzonego kontaktu z rodzicami. 

4. Zespół Downa. 

5. Mózgowe porażenie dziecięce. 

6. Inne zespoły lub choroby przewlekłe, opóźniające ogólny rozwój dziecka. 

7. Międzyzębowa artykulacja głosek s, z, c, dz (język wchodzi między zęby) mimo osiągnięcia przez 

dziecko trzeciego roku życia. 

8. Nieprawidłowa wymowa głoski  l, brak pionizacji czubka języka w trzecim roku życia. 

9. Zaburzona artykulacja w czwartym – piątym roku życia dziecka i jednocześnie częste katary i 

choroby górnych dróg oddechowych. 

10. Ubezdźwięcznianie, tj. zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne (trzeci rok życia). 

11. Zamiana wielu głosek w stopniu czyniącym mowę niezrozumiałą. 

12. Brak którejkolwiek z samogłosek ustnych do drugiego roku życia. 

13. Niepokojące niepłynności mowy występujące nagle, np. po urazach psychicznych czy fizycznych. 
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14. Nagłe zamilknięcia i wycofania się z kontaktów werbalnych. 

15. Gardłowa wymowa głoski r bez względu na wiek. 

16. Ogólne opóźnienie rozwoju. 

 

                                                                                                                                    Opracowała: 

                                                                                                                                   Mgr Alicja Hinc - LOGOPEDA 

                                                                                            

 


