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1Chodzi po lesie
pogodno jes jeń,
rozchylo niskie gałęzje.
Liczy no ścieżkochspodłe orzeszki,
liczy no dębach żołędzje...
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Gdzięjesteś,jesieni?
Gdzie Ę jesteś,jesieni?
Tu jestem-

W suchych liściach lecących
z szelestem,
w barwnych liściach, czerwonych

i ńłĘch,
co nad ziemią się kładą
pokotem-

Z Ęblu strząqam dajvŃe
żnłłrdzie,
babim latem przyseajam gŃęńe,
ptakom wskazę bez§ecz-ne
dróg szlaki,
jeż:-da sauutulę pod krzakiem.

Mgty wieczoręm nad wodą

rcńaĘ

i pzed zimą odejdę

7amotzę.
Hanna Z&itowiecka

1. Po crym powlaisz, że przysńa do
2. Rozwiąż zagańl<t.

?
a

nas jesień?

Odszedł juz sierpień,
apruyszedł rłuesień.
Jaka pora łoką cry rviecie?
To juz nie lato, jeszcze nie zimą
chociaż pogoda ładna się trąmna

?
a

Spńająz ótzewa
żółtę, cz€flvorre.
'Wicherje

łiesię

wĘ i tamLąstronę.

I

Baw się ze mną mamortato

I

Cwiczęnia r ozwrj aj ące percepcj ę wzrokową
i koordyn ację wzrokowo-ruchową

l

- Zńawa ,,Pokażmi..." - wskazywanie przedmiotów znanych dziecku.
- Zabawa ,,Zbierarie rozsypanych skarbów" - chwYanie drobnych przedmiotów (klocków...)

I

- Zabaula,,korale dla mamy"

l

- nawlekanie duĘch (następnie corazmniejszych) korali na

szrrurek.
-

Zabavła,,Pociąg z kolorowymi wagonikami" - układanie klocków w jednej linii (tporzenie

proĘch układów rytrrriczrych, co drugi wagonik taki

sam).

- Zabawa,"PoszŃajmy takich samych" (duze memo) - dobieranie takich samych
przedmiglSy.
-

Zabawa,,Dobieranka obrazkowa'' - dobieranie w pafy dwóch takich samych przełlmiotów.

- Składanie obrazka z częściĘnzzle}
- Zabawa

,,Zgadńj, częgo brakuje" - spośród kilku przedmiotów chowamy jedeą

a

dziecko

odgaduj e, którego brakuj e.
-

Rysowanie na duzej powierzchni,łączeńe kropek linią.

- Odwzorowanię

proĘch ksńńów, takich jak linie poziome, pionowe, kołaptzez

prowadzenie ręki dziecka.
-

Zabawy masami plasĘcznymi.

- Zabavły piłką: furlanie, toczenie do drugiej osoby po Wmlaczonej trasie.

Masażyk relaksacyjny
Idzie jeż
Idzie,idńe jeż, jeż, jeż
ten kłujący zllńetz, młierz, rvłierz.
Nózkami tup, tup, tup, tup.
I pod listek siup, siup, siup.
J

eżn:,, jeżru nasz )

nasz ) nasz,

skąd igiełki masz) masz) masz?
J eżu, jeżal, nasz, nasz, rlasz )
skąd igiełki masz, masz, masz?

lrroczenie palcami po plecach

Hucie palcami po plecach
delikatne uderzanie pięściamiw plecy
głaskanie otwartq dłoniq po plecach
rytmiczne k}epanie otwartq dłoniq po plecach

rytmicme Hepanie palcami po plecach
rytmiczne klepanie otwartq dłoniq po plecach
rytmiczne klepanie palcami po plecach

Ćwiczenie rozrvijające koordynację wzrokowo - ruchową dziecka
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Smacznę

i

zdrowę sńatkiwaruywne i owocowe

sałatka owocowa
żparnatał:c;ze,

@amiodą
żbarlany,
20 głruechówłvłoskicĘ

kilłi,
sok z catqrny"
czztTrę wincgrorra {ok. 5S

gi,

5B ml sokujabłkołvego.

7a7ewa".umyj doHadnie cytrynę, sparu3ąi

łłyciśnij*k.?*łączgo z sokiem jabłkcwym

i rozpuśćrry mikstutzę siód.

§ałatka: Bbiętzpamarałwzei pokrój w kostkę- Banany po obraniu pokrój w cienkie Płasterki.
gaduże
?łłączpamarafwze zbaaanamiipolej jepoło*ą zalawy.orz,ecĘ włłskiepsieĘ
Ła$iałki, Ę/inogrcna łrmyj, usua łodyżĘp*etsój tapóŁi usuń P€stki-Kirn'i cbierz i Potr*j
w plasterki. Pokrojone owoce łłóżłabana$achi pamarńczaeh. Skrop całoŚĆ Płzłstałą

zńłwą.

Sałatka w atTy§'rna,,wesoły pomidorek"
-2

ponidory

- ziarenka pieprzu
- koperek

-

świezy

zĘklmajonezu

-ż jajkaugotowane

na twardo

- 1ogórek korniszon
- 1 mały świeĘogórek zielony
- 1ugotowanyziemniak

Ugotowanego ziemniaką.2 ugotowane jajkai ogórki laoimy w kostkę. Składniki mieszamY
zmajonezem. Pomidory myjemy dokładnie odcinamy wierzch ivrydtążamY Pomidorka,
W powstałą dziurkę wHadamy sałatkę. Z koperku robimy włosy zpieptz;rt §cry.

Smacznego!

Pok oloruj pol a oznaczone' 1
3
kolorem czerwonyfr,4

-

orem ziel onym, 2
-kol
- kolkolorem
niebieskim.
-

orem żołtynl,

I

Jak w§po{§ageó dńccko w aalrse języka obcego.
1" Czy warto rczpocząć

naukę języka obcego juz w wieku przedszkolnym?

Zdecydowanie tak! Badania nad mechanizmarniprzyswajania języka obcego wytuŹńe
wskazują na istlrienię za\eżntościmiędzy wiekiem rozpoczęcia nauki języka obcego
a opanowaniem bezbłędnej mowy w tym jęryku. Według najnowszych badń dziect
w wieku od 4 do 8 lat posiadają zadziwiającą zdolnośó wykorzystywania Ęch partii
mózga, które są odpowiedzialne za przyswajanie języka ojczystego i naukę języka
obcego. Dlatego jedną z kotzyściwczesnej nauki języka obcego jest mozliwoŚĆ
opanowania doskonałej mowy.

2.

l

Jak najmłodsi uczą się języka obcego?
Mńe dzięci tlczą się języka obcego w identyczny sposób, jak jęryka ojczystego _
obserwując, słuchając i naśladując ruchy, gesty, mimikę oraz dźŃtęki i słowa uzywane
ptzęz dorosłych, Wórzy z nimi ptzebywają. PomĄąc język dziecko wykorzystuje
swoje naturalne predyspozycje do porozumiewania się z dorosłymi. Obserwuje swoich
opiekunów i robi to §amo. Im młodsze dziecko, tym łatwiej i szybciej prryswaja nowe

komunikaty. Aby jednak nowe dtwiękl i słowa Zńobrzę zapaniętane
potrzebuje wielu powtotzeń i ówtczeiutrwalających.

3.

dziecko

Jak pracować zdzięckjemńe znając jęzłkaangielskiego?
o Dobrym pomysłem jest wspólne słuchanie nagrńi piosenek np. podczas jardy
samochodem. Mozna tŃ:że powtarzać wspólnie wierszyki, rymowanki

o
o
.
4.

-

i wyliczanki.

warto pamiętaó, aby wykorzyśaćkńdą syluację do powtarzania słówekMożna pytaó dziecko o angielskie naz'wy przedmiotów z nĄbliZszego
otoczenia lub prosió o wymienienie nazw kolorów, jakie wokół siebie widzi.

,,szkołę". Prosimy dziecko, ńy
nauczyło nas jakiejś nowej piosenki po angielsku lub nowych słówek.
Nalezy równięż pamiętać o Ęm, jak wużna jest praca domowa i w miarę
mozliwośct towarzysryó dziecku podczas jej odrabiania.

Doskonałym pomysłem

jeśzabawa w

Jak zacĘcić i moĘwować dziecko do nauki?
o Traktować naukę języka obcego, jako zabawę.

o Jak

o
o
.
o

najczęściejumoźliwić dziecku słuchanie piosenek, wierszyków .lub

rymowanekpo angielsku
povńaruać z dzieckiem słówką wierszyki rymowanki.
wspólni e przeglądaó ksi@kę i r.nzywać przedmioĘ oraz opisywać obrazf<t.
czas przezr7aczony na korzystanie z komputera przeznaczyć na zabav,ry i gry w
języku angielskim
stosować system pochwał.

1.

KtóĘ {ó"ką mała wiewiórka Tafi 9o Tu*y do dziupii?
a) rónóz, ile ouechów majdńewiewiórka na swojej 9"*:,
i je pomaluj,
b) Nalvzuj poa o.z"*"* tfle orzechóą ile maLazławiewiórka
.j Por.lroń szyszkę, ttóra spadłaz drzewawiewiórki,. . .
rysowaó
rysować ełąrkęsosny. Pamiętaj, by
Możesz pokolorowa ć caŁyrysuneĘ ńy byłweso§,

2. Dokończ
J.

jej

igł od góry

do dofu,

