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Co to są prawa dziecka? Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i
pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mają również dzieci, młodzież
czyli wszyscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Dorośli muszą zrozumieć, że dzieci nie są
własnością rodziców. Są młodymi ludźmi, którzy oczekują szacunku i godnego traktowania
przez dorosłych. Niestety czasami dorośli nie zdają sobie z tego sprawy lub po prostu
zapominają, że dzieci też są ludźmi, że czują i bardzo łatwo można je skrzywdzić, zranić. By
takich sytuacji uniknąć niezbędna jest znajomość praw dziecka, które pozwolą dzieciom
godnie i z szacunkiem żyć.
Przedstawiam wybrane prawa dziecka. Czasami dorośli zapominają o nich lub nie traktują
ich poważnie. Warto znać prawa dziecka. Pamiętajmy, że przecież Świat nie należy tylko do
dorosłych! Dzieci, młodzież też mają swoje prawa i chcieliby żeby były one respektowane!!!
Wszystkie dzieci, młodzież do 18 roku życia mają prawo do:
wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni
ich wysłuchać,
szanowania ich godności i prywatności np. respektowania prywatności korespondencji,
życia beż przemocy i poniżania,
ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym oraz psychicznym,
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życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego,
miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem,
nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej,
aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały najpierw ich
dobro, a potem interesy dorosłych.
Prawa dziecka do godnego życia powinny być przestrzegane w domu, szkole, na ulicy wszędzie. Jeżeli są one łamane powinien zostać o tym poinformowany ktoś z rodziny,
pedagog, psycholog czy lekarz. Jeżeli ktoś, kto podejrzewa, że w jakimś przypadku dochodzi do łamania praw dziecka, a chce pozostać anonimowy to może zadzwonić lub napisać
do Komitetu Ochrony Praw Dziecka - specjalnej instytucji, która pomaga dzieciom.
Co to jest konwencja o prawach dziecka? Konwencja o prawach dziecka jest międzynarodową umową, która zawiera zbiór praw. Państwo, które ją podpisze jest zobowiązane do
przestrzegania zawartych w niej praw. Zawiera 41 artykułów zawierających: prawa osobiste, socjalne, polityczne i tzw. prawa specjalne dotyczące dzieci mniejszości narodowych,
sierot, chorych, kalekich itd.
2012 rok to rok Janusza Korczaka. Niedawno zakończył się Międzynarodowy Kongres Praw
Dziecka podsumowujący rok korczakowski. W czasie kongresu ogłoszono tzw. Deklarację
Warszawską, która, odwołując się do spuścizny Korczaka, wzywa dorosłych do zapewnienia
każdemu dziecku życia bez przemocy. Deklaracja wzywa dorosłych do podejmowania
działań na rzecz zapewnienia każdemu dziecku szczęśliwego życia w świecie bez przemocy, dyskryminacji, zaniedbywania i innego złego traktowania. Uczestnicy kongresu podkreślali, że trzeba kontynuować popularyzowanie idei Korczaka, mimo że rok mu poświęcony
dobiega końca. Miejmy nadzieję, że owoce roku korczakowskiego będą spływały przede
wszystkim na dzieci, aby nie były zaniedbywane, byśmy je rozumieli, byśmy nie chcieli ich
bić, ale z nimi rozmawiać. Trzeba głęboko wierzyć, że Rok Korczaka nie kończy się 31
grudnia, że temat dzieci, ich praw i problemów nadal będzie podnoszony, a wszyscy ci,
którzy tworzą przepisy, będą zawsze mieli na uwadze dobro dzieci i szacunek dla ich praw.

oprac. Agnieszka Kapral
źródło:
1 . Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka /
Olga Sitarz. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 2004.
2 . Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem: wybór tekstów / red. nauk. Zofia W. Stelmaszuk. - Warszawa: "Żak", 1999.
3 . Gdzie w tym wszystkim prawa dziecka? / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog.-2001,nr7, s. 12-14
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W rozwoju dziecka ogromną rolę odgrywa kontakt z książką. Nasze przedszkole uczestniczy w społecznej kampanii rozpoczętej przez „Fundację ABC XXI wieku - Cała Polska czyta
dzieciom”. Propaguje ona codzienne głośne czytanie jako metodę wszechstronnego
rozwoju dziecka. Mówi też o potrzebie kontroli czasu poświęconego przez dzieci i młodzież
na oglądanie programów telewizyjnych i gier komputerowych oraz jakości ich treści. Czytanie dzieciom już od najmłodszych lat przyczynia się do rozwijania i wzbogacania języka
dziecka, kształtuje wyobraźnię, pamięć, uczy myślenia. Ma pozytywny wpływ na rozwój
społeczno – emocjonalny małego odbiorcy. Kontakt z literaturą dostarcza pozytywnych
wzorów zachowań, kształci wrażliwość moralną. Czytając dzieciom książki wprowadzamy
je w piękny i wartościowy świat literatury zapobiegając uzależnieniom od telewizji i
komputerów. Codzienne czytanie sprzyja też wzmocnieniu więzi między rodzicem a
dzieckiem.
Działalność edukacyjną w naszym przedszkolu organizujemy mając na uwadze stały
kontakt dziecka z książką i literaturą dziecięcą. We wszystkich salach zorganizowano
kąciki książki, omówiono zasady z nich korzystania. Dzieci poznają bohaterów bajek,
wierszy i opowiadań. Podejmują próby oceny ich postępowania, wzbogacają
słownictwo. Nauczycielki inspirują dzieci do zabaw i inscenizacji, tworzenia dialogów
z pacynkami, kukiełkami, kartonowymi sylwetami, elementami strojów. Organizujemy spotkania czytelnicze z udziałem rodziców. Przedszkolaki chętnie przynoszą do
przedszkola własne książeczki, które są źródłem wiedzy i rozrywki. Co roku gościmy
panią bibliotekarkę. Opowiada ona dzieciom o książkach, prezentuje atrakcyjne i
wartościowe egzemplarze, uczy zasad posługiwania się nimi.
Słuchanie bajek to nieodłączny element poobiedniego odpoczynku, ułatwiający dzieciom
wyciszenie się i relaksację. Od dziesięciu lat podczas „Pikniku rodzinnego” rodzice i nauczyciele przedstawiają program artystyczny dedykowany dzieciom. W repertuarze teatru
rodziców i nauczycieli „Klaps” znalazły się znane i lubiane utwory popularnych poetów
J.Brzechwy, B.Chotomskiej, J.Tuwima. Poprzez akcję „Cała Polska czyta dzieciom” zaspokajamy pojawiającą się wśród dzieci potrzebę kontaktu z kulturą literacką, prezentujemy ważne
wartości moralne, uczymy właściwego obchodzenia się z książką.
Zapraszamy gorąco rodziców do aktywnego udziału w przedsięwzięciu „Cała Polska czyta
dzieciom” na terenie naszego przedszkola.
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autor: Katarzyna Owczarek
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SPOTKANIE Z POLICJANTEM

„Co to za niebieska postać wszystkim dzieciom
uśmiech śle?
Dba o nasze bezpieczeństwo, Czy Wy wiecie? – bo ja
wiem!
To policjant – mój przyjaciel. Twój przyjaciel i Wasz też,
Który zawsze nam pomoże.
Ufasz mu? Ja ufam też.”

W październiku zawitał do naszego przedszkola PAN POLICJANT.
W bardzo przyjaznej atmosferze dzieci dowiedziały się, aby unikać kontaktów z
obcymi osobami i nieznanymi zwierzętami, jak reagować na zagrożenia codziennego
życia w domu i na podwórku oraz jak być uważnym pieszym i dobrym kierowcą. Pan
policjant opowiedział jak przebiega i na czym polega służba policjanta oraz to, że
każdy policjant jest przyjacielem dzieci. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Starsze
dzieci rozwiązywały quiz multimedialny. Zdały go na piątkę z plusem!
Na zakończenie wręczyły pamiątkę ze spotkania i dziękowały za przybycie do naszego
przedszkola.
Spotkanie wpłynęło na kreowanie pozytywnego wizerunku policjanta oraz
uświadomiło dzieciom znaczenie jego pracy dla społeczeństwa.

oprac. Ewelina Litwic
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W ZACZAROWANYM ZAMKU SZTUKI
WARSZTATY W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
ZAMEK UJAZDOWSKI
W listopadzie dzieci z grupy Motylków (gr. III) wybrały się na warsztat edukacyjny pt.: "W
zaczarowanym zamku sztuki" w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski. Dzieci
miały okazję obejrzeć i wypowiedzieć się na temat różnych rzeźb prezentowanych na
ścianie przez projektor. Podzielone na grupy stworzyły mieszkańców planety o trzech
słońcach. Król planety Szura Bura przysłał wiadomość, w której podziękował za udział w
zajęciu i za ciekawe twory. Kolorowe Stwory wróciły z nami do przedszkola i rozgościły się w
sali Motylków.
Wyjazd do Zamku Ujazdowskiego był inicjatywą Rodziców wraz z finansowanym przez nich
warsztatem. Dziękujemy za pomoc związaną z organizacją warsztatów mamie Władka oraz
za opiekę i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci: mamie Władka, mamie Kostka, mamie
Kacperka Ś., mamie Mai i Filipa, mamie Oli oraz tacie Anitki!

oprac. Ewelina Litwic
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Pluszaki, to najbardziej ulubione zabawki dzieci, toteż nie mogliśmy pominąć takiego
święta.
W poniedziałek 26 listopada wszystkie dzieci stawiły się na sali gimnastycznej w
niedźwiedzich kolorach i koniecznie ze swoją ulubioną maskotką.
Ja wcieliłam się w postać szacownego prezydenta Stanów Zjednoczonych- Teodora
Roosevelta, Pani Agnieszka biegała za prezydentem z aparatem fotograficznym, a Pani
Ewelina grała rolę sprzedawcy zabawek i wynalazcy pluszowego misia. Natomiast Pani
Dorota, jako narrator przybliżała dzieciom pochodzenie tego dziecięcego święta.
Ponadto przedszkolaki bawiły się przy piosenkach z bajek o sławnych misiach i miały do
rozwiązania niezwykle trudne zadania, ale poradziły sobie z nimi znakomicie, a potem
mogły już zaopiekować się swoimi ukochanymi maskotkami.
autor: Hanna Anusik

Historia powstania pluszowego misia inspirowana prawdziwym wydarzeniem
Dawno temu, kiedy jeszcze nasi pradziadkowie byli mali w dalekiej Ameryce za wielkim
oceanem żył sobie pewien ważny pan. Nazywał się Teodor Roosevelt. Dlaczego był
ważny? Pan Roosevelt był prezydentem, czyli przywódcą wielkiego państwa – Stanów
Zjednoczonych.
Oprócz rządzenia lubił robić jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Między innymi lubił
chodzić na polowania. Zakładał wtedy swój ulubiony strój, brązowy kapelusz i torbę, na
ramię zarzucał strzelbę i jechał do lasu.
A las był ogromny i bardzo piękny. Podczas wędrówki słyszał czasem głos jakiegoś ptaka,
czasem zobaczył wiewiórkę lub sarnę.
Szedł i szedł omijając drzewa i krzaki aż nagle usłyszał jakiś dziwny szelest. Zatrzymał się
i zaczął nasłuchiwać:
- „O, to na pewno jakieś duże zwierzę. Podkradnę się bliżej i zobaczę”.
Tak też zrobił. Skrada się, skrada a krzaki coraz bardziej szeleszczą. Pan Roosevelt odgarnął
gałęzie krzewów i co zobaczył? Mały niedźwiadek patrzy na niego smutnymi oczami.
- „Oj, biedaku, pewnie zgubiłeś mamę. Postaram się, żeby nikt cię nie skrzywdził”.
Na polowania razem z panem Rooseveltem chodził często pewien dziennikarz. Był z nim
i tym razem. Gdy zobaczył prezydenta i małego niedźwiadka wyjął aparat i zaczął robić
zdjęcia.
„Uśmiech proszę! A teraz niedźwiadek na kolana, z lewej strony, z prawej....”
Zdjęcia te już następnego dnia można było zobaczyć we wszystkich gazetach w kraju.
Z samego rana do sklepu z zabawkami przyszedł pan sprzedawca, aby otworzyć
i uporządkować sklep przed przyjściem klientów. Usiadł sobie wygodnie i zaczął czytać
gazetę. Bardzo zainteresowało go zdjęcie pana Roosevelta z niedźwiadkiem. Zaczął nad
czymś intensywnie myśleć. Myślał, myślał i myślał, spoglądał często na półki z zabawkami,
aż w końcu uśmiechnął się i krzyknął: „Już wiem!”. Poszedł na zaplecze i zaczął wyciągać
różne materiały, nici, nożyce. Nim upłynęło kilka chwil miał gotowego: misia pluszowego.
- „Do mnie ludzie, do mnie. Misie sprzedaję, misie, małe, duże, brązowe, do kochania
i przytulania! Kupujcie!”
Misie szybko podbiły serca dzieci i dorosłych i zagościły w domach na całym świecie.
autor: Dorota Wypych
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W listopadowe przedpołudnie przedszkolaki z grup III i IV wybrały się autokarem na
wycieczkę do Teatru Baj. Dzieci oglądały spektakl pt. „Tymoteusz wśród ptaków”
w wykonaniu aktorów i kukiełek.
Treścią przedstawienia była niecodzienna wiosenna przygoda Misia Tymoteusza. Główny
bohater postanowił zaopiekować się porzuconym ptasim jajem. To było naprawdę trudne
zadanie dla Misia, ale nie zrażał się i starał się jak najlepiej wywiązać z zadania. Podpatrywał
ptaki w lesie i dzięki pomocy swojego Taty, mimo różnych przeciwności i przygód udało mu
się to.
Dzieci z zapartym tchem śledziły akcję przedstawienia. Było to żywe, muzyczne widowisko
z ciekawą oprawą plastyczną, pełne zabawnych sytuacji i interakcji z dziecięcą widownią.
Dzieci jeszcze długo po powrocie komentowały przygody Misia Tymoteusza, powstało
także dużo rysunków ilustrujących przygody tego sympatycznego bohatera teatralnego.
autor: Katarzyna Suda
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SPOTKANIE ZE ŚW.MIKOŁAJEM
Wizyta Św. Mikołaja w przedszkolu jest najbardziej wyczekiwanym spotkaniem w roku
przez wszystkie dzieci. Tego dnia już od rana całe przedszkole było gotowe na przyjęcie
niezwykłego gościa.
Św. Mikołaj, jak można było się tego spodziewać nie zawiódł dzieci- przybył nienagannie
ubrany i przywiózł dla wszystkich prezenty, ale zanim je rozdał i usiadł do pamiątkowych
fotografii, odebrał gorące przyjęcie od przedszkolaków. Każdy chciał dotknąć i przywitać się
z gościem, a wspólnej zabawie przy nastrojowych piosenkach i przy konkursach nie było
końca.
Wszyscy też oczywiście zapewniali, że byli grzeczni przez cały rok i zasłużyli na wymarzony
prezent.
autor: Katarzyna Owczarek

15

16

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Świąteczne spotkania z Rodzicami !
Przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się w naszym przedszkolu świąteczne spotkania z
rodzicami. Wszystkie przedszkolaki wystąpiły w uroczystych inscenizacjach jasełkowych.
Dbając o każdy szczegół przedsięwzięcia nauczycielki opracowały scenariusz widowiska.
Wspólnie z panią rytmiczką dokonano wyboru kolęd, pastorałek oraz świątecznych piosenek
stanowiących ważny element uroczystości. Prowadzono indywidualne i zbiorowe próby
przedstawienia. Praca nad organizacją przedsięwzięcia zintegrowała dziecięcy zespół, uczyła
zasad współdziałania w grupie. Role Matki Bożej, Józefa, Aniołów, Królów odegrali rodzice. Dla
wielu z nich występy przed liczną publicznością były dużym przeżyciem i okazją do zaprezentowania talentów aktorskich. Na szczególne uznanie zasługuje kreatywność i pomysłowość
rodziców w przygotowaniu strojów i rekwizytów nawiązujących do odgrywanych ról.
Treść inscenizacji osnuto wokół narodzin małego Jezuska. Wieść o cudownych narodzinach
przekazywana przez anioły dotarła do pasterzy, zwierząt i królów, którzy podążali do szopki
niosąc dary. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały rolę zwierząt. Śpiewały, tańczyły,
grały na instrumentach. W przestawieniu wystąpiła grająca na skrzypcach pracownica naszego przedszkola pani Żaneta oraz jej pięknie śpiewająca córka Wanda. Na zakończenie pani
dyrektor oraz nauczycielki złożyły wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Po przedstawieniu rodzice zostali zaproszeni na kiermasz prac plastycznych wykonanych przez dzieci.
Serdecznie gratulujemy ogromnej inwencji twórczej dzieciom i ich rodzicom i dziękujemy za
aktywny udział w tym pięknym przedsięwzięciu.
Serdeczne podziękowania dla Pana Urbańskiego – taty Alka z I gr. oraz Pana Niemczuk – taty Mai
z III gr. za udostępnienie zdjęć z uroczystości na stronę internetową przedszkola oraz do naszej
gazetki „Kolorowy Pajacyk”.

autor: Katarzyna Owczarek
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„W karnawale, w karnawale przystrojone
wszystkie sale, dookoła przebierańcy każdy skacze, każdy tańczy !”
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KARNAWAŁOWY
BAL
BAL
KARNAW
PRZEBIERAŃCÓW!

Karnawał to czas radości, zabawy i wspaniałych balów. Również w naszym przedszkolu mogliśmy zorganizować karnawałową zabawę. Już kilka dni wcześniej w salach i w całym przedszkolu zaczęły pojawiać się kolorowe balony, serpentyny, maski wykonane przez dzieci i inne
dekoracje karnawałowe. Wystrój zmieniła również sala gimnastyczna – stała się jeszcze
bardziej kolorowa i gotowa na wspaniałe tańce. Dzieci długo planowały, za kogo się przebiorą
– dzieliły się z kolegami swoimi pomysłami, a 9 stycznia mogły wreszcie zaprezentować się w
pełnej krasie: królewny, wróżki, pszczółki, motylki, piraci, kowboje, Zorro, Superman, strażacy,
misie.... oj, kogo tam jeszcze nie było!!! Przebrały się również panie nauczycielki i to tak dobrze,
że niektóre dzieci miały duże problemy z rozpoznaniem swojej pani pod peruką klowna czy
maską kota.
Bal poprowadziła wspaniała Królowa ze swym synem – przystojnym Księciem. Zachęcali i
mobilizowali wszystkie dzieci do wesołej zabawy i tanecznych korowodów. Były również
ciekawe zadania do wykonania (np. kręcenie czarodziejskim talerzykiem) oraz konkurs na
króla i królową balu – wygrany przez wszystkie dziewczynki i wszystkich chłopców.
Przy wspaniałej zabawie szybko upłynął nam czas.
Następne karnawałowe emocje dopiero za rok.

autor: Dorota Wypych
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WIWAT BABCIA-DZIADEK
W naszym przedszkolu odbyła się piękna, okolicznościowa uroczystość, wspólnie uczciliśmy
Dzień Babci i Dziadka.
Dzieci ze wszystkich grup przez wiele dni przygotowywały programy artystyczne: wiersze,
piosenki i tańce oraz prezenty dla seniorów.
Kiedy nadszedł ten długo oczekiwany dzień, kolejne grupy w odświętnych strojach rozpoczęły
swoje występy adresowane do własnych babć i dziadków.
Przybyli goście mogli obserwować uzdolnienia i możliwości artystyczne dzieci, występom
towarzyszyły gromkie brawa.
W każdej z grup uroczystość zakończył słodki poczęstunek - dzięki zaangażowaniu i pomocy
rodziców. Dzieci wręczyły upominki wykonane na zajęciach i warsztatach plastycznych.
Występy i spotkania wzbudziły radość i wzruszenie szanownych gości.

autor: Teresa Majewska
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AKCJE CHARYTATYWNE
POMAGAMY INNYM

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej przedszkolnej społeczności: dzieci, rodziców
i personelu naszej placówki wszystkie zaplanowane akcje charytatywne zostały
zakończone.
Przekazaliśmy okazałą ilość darów: karmę, koce oraz naczynia dla bezdomnych
zwierząt z Fundacji „SOS bokserom”.

Bardzo dużą ilość plastikowych nakrętek przewieziono do Żoliborskiego Stowarzyszenia
Dom Rodzina Człowiek, które pozwolą sfinansować protezę dla kolejnego
podopiecznego tej organizacji.

Po dokładnym przeliczeniu zebranych pieniędzy z „Góry Grosza” został wysłany protokół do
organizatora akcji – Towarzystwa NASZ DOM, a pieniądze 125, 78 – odebrała firma kurierska.
Serdecznie dziękujemy naszym kochanym wychowankom i ich wspaniałym Rodzicom
za okazałe serce i szczodrość.

Prowadzenie tego rodzaju akcji wyróżnia nasze przedszkole spośród innych placówek
oświatowych.

autor: Teresa Majewska
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Boże Narodzenie w IRLANDII
Przygotowania do Bożego Narodzenia rozpoczynają się w Irlandii na
długo przed grudniem. Już w październiku robi się tzw. Christmas Cake,
czyli ciasto z suszonymi owocami i alkoholem oraz Plum Pudding, czyli
pudding śliwkowy - dwa typowo irlandzkie przysmaki świąteczne.
Podobnie jak i w Polsce, Irlandczycy wysyłają też masę kartek świątecznych, życzenia dla najbliższych są jednak przekazywane osobiście w
samo Boże Narodzenie. Im bliżej Świąt, tym więcej akcentów świątecznych pojawia się w biurach, urzędach i innych miejscach publicznych.
Istotnym dniem w obchodach Bożego Narodzenia w Irlandii jest 8
grudnia, kiedy rusza fala świątecznych zakupów. Jest to święto Niepokalanego Poczęcia w Kościele Katolickim, które stało się charakterystycznym punktem wyjścia do początku świętowania. W dawnych czasach,
właśnie tego dnia podstawiano specjalne pociągi, które dowoziły
tysiące Irlandczyków na wielkie zakupy do Dublina. Zwyczajowo od
tego dnia pojawiają się na ulicach grajkowie, śpiewający lub grający
kolędy, organizuje się wiele dobroczynnych koncertów kolęd.
W naszej polskiej tradycji Wigilia to najważniejszy dzień Świąt. W Irlandii
w Wigilię robi się ostatnie zakupy, na ulicach panuje zwyczajowa życzliwość, z uśmiechem i życzeniami wesołych świąt .Wigilia to także dzień,
kiedy można odwiedzić starych znajomych, ponieważ same Święta
spędza się z rodziną. W irlandzkich domach zapala się kominek i pali torf,
nawet tam, gdzie się tego na co dzień nie praktykuje. W noc wigilijną
dzieci zawieszają swoje skarpety przy kominku lub choince w oczekiwaniu na prezenty od Św. Mikołaja. Zostawiają także dla Świętego łakocie i
małą szklaneczkę whisky. Dla renifera Rudolfa jest marchewka lub
jabłko. W pierwszy dzień Świąt można poznać, że Święty Mikołaj odwiedził dom, kiedy nie ma, ani whisky, ani marchewki. O północy odprawiana jest Msza Święta, jednak nie tak popularna jak nasza Pasterka.
Rankiem dzieci sprawdzają czy dostały prezenty od Mikołaja. Najczęściej
już rano obdarowuje się rodzinę, w niektórych jednak domach z prezentami czeka się aż do uroczystej kolacji.
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Przed południem rodziny idą na Mszę Świętą, chyba, że były już na Mszy
w nocy.Kiedy trwają przygotowania do kolacji świątecznej, członkowie
rodziny, którzy nie są zaangażowani bezpośrednio w gotowanie czy
sprzątanie, składają życzenia telefoniczne lub rozwożą prezenty do
przyjaciół.
Wieczorem rodzina irlandzka siada do uroczystej kolacji.Irlandzka
kolacja bożonarodzeniowa to przede wszystkim indyk, choć zdarza się
gęś, która jest bardziej związana z tradycją irlandzką. Wraz z indykiem
serwowana jest pieczona szynka. Jako przystawkę podaje się wędzonego łososia lub krewetki i zupę z melona. Do głównego dania serwuje się
ziemniaki - smażone, duszone, chleb oraz sos, np. żurawinowy lub
chlebowy. Z warzyw podaje się brukselkę, marchew, fasolę, brokuły.
Wreszcie deser - najczęściej Christmas Pudding, zwany też śliwkowym
puddingiem. Ciekawostką jest to, że wbrew nazwie nie ma w nim śliwek!
Pudding podawany z sosem sherry lub masłem z brandy. Serwuje się też
specjalne ciasto bożonarodzeniowe pełne owoców i bakalii.
Po obfitej kolacji świątecznej Irlandczycy robią prawdopodobnie to
samo co i Polacy, zasiadają przed kominkiem lub telewizorem i relaksują
się, oglądając filmy o Bożym Narodzeniu, gwiazdce i wspaniałej atmosferze świątecznej.
W Irlandii bardzo istotny jest drugi dzień Świąt. Jest to dzień Świętego
Stefana, St. Stephen's Day. Tego dnia, od drzwi do drzwi, chodzą irlandzcy kolędnicy, zwani Wren Boys (odpowiednik naszego turonia) i zbierają
datki. Słynne są obchody Wren's Day w miasteczku Dingle w Kerry. Tego
też dnia odbywa się wiele wyścigów konnych, z największym w
Leopardstown pod Dublinem. W drugi dzień Świąt rozpoczyna się
Narodowa Liga Hurlingu, ważne wydarzenie w życiu Irlandczyków.
Popularne jest również oglądanie przedstawień dla dzieci, gdzie
mężczyźni grają role kobiece i odwrotnie, pokazuje się wówczas,
"Kopciuszka", "Śpiącą Królewnę" czy "Kota w Butach".
oprac. Agnieszka Kapral
źródło: „Europa” Norman Davies, „Św.Patryk, Pisma i Najstarsze Żywoty” J.Strzelczyk
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Oddychanie jest czymś tak naturalnym i oczywistym, że rzadko zastanawiamy się nad jego
znaczeniem, a jest ono podstawą dobrej wymowy. Dzieci, które mają duże zaburzenia
oddechowe, czasem wręcz nie mogą mówić. Tak bywa zarówno w przypadku słabych
mięśni oddechowych, jak i wtedy, gdy napięcie mięśniowe jest zbyt silne.

Wydmuchiwanie baniek mydlanych.

U większości dzieci w wieku przedszkolnym oddychanie jest funkcją już wykształconą.
Czasami zdarza się jednak, że nie jest ono prawidłowe, co wynika z nieukończonego
procesu dojrzewania psychoruchowego dziecka.

Mecz piłkarski – przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do osoby siedzącej
naprzeciwko, staramy się wbić gola w bramkę zbudowaną z klocków
(bramka może być jedna, ustawiona na środku stołu lub kilka w różnych
miejscach).

Najczęściej jednak dzieci nie mają trudności z oddychaniem jako takim, natomiast podczas
mówienia nie różnicują faz oddychania, co prowadzi do wypowiadania zdań zarówno
podczas wydechu, jak i wdechu i tym samym zaburza wypowiedź (np. podczas wygłaszania
wierszy z pamięci – tekst jest mówiony ciszej, mniej wyraźnie, gdyż wymowie towarzyszy
dobieranie powietrza). Podczas zabaw należących do tej grupy ćwiczeń dziecko powinno
nauczyć się stosowania w czasie mówienia przerw na nabieranie powietrza we właściwych
miejscach (poprzez obserwacje demonstracji właściwego sposobu recytacji przez nauczycieli lub rodziców).

Wyścigi samochodowe – dmuchanie na papierowe kulki po wytyczonej trasie
(narysowanej na podłodze, kartce).

Gotowanie wody – dmuchanie przez rurkę do wody, aby tworzyły się pęcherzyki
powietrza. Dmuchamy na zmianę: długo – krótko – jak najdłużej, słabo – mocno
-bardzo mocno – gotuje się i kipi!
Gotowanie obiadu – rozdmuchiwanie w naczyniu chrupek, ryżu, kaszy, pociętej
gąbki, kawałków styropianu.
Nadmuchiwanie baloników, zabawek i piłek z folii.

Oto kilka propozycji zabaw oddechowych:
Gra na instrumentach muzycznych: organkach, trąbce, gwizdku.
Tańczący płomyczek – dmuchanie na płomień świecy, tak by wyginać go pod
wpływem dmuchania.

Rozdmuchiwanie kropli farby wodnej na podkładce z tworzywa sztucznego.

Łódki – dmuchanie na papierowe łódki, lekkie przedmioty pływające w misce z
wodą.

autor: Marlena Tatarek - logopeda

Kto dmuchnie dalej? – zdmuchiwanie kulki waty kosmetycznej, lekkich
przedmiotów.
Dmuchanie na papierowe ozdoby zawieszone na nitkach różnej długości. Przy
tych ćwiczeniach posługujemy się raz nosem, raz ustami.
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Pokonaj labirynt
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Pokoloruj obrazek
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