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„Przedwiośnie”

Sczerniały dachy i pola.
Na drodze - błoto do kolan.
Gołębie gruchają dziś głośniej:
Przedwiośnie! Przedwiośnie!
I wróble ćwierkają inaczej.
I wrona inaczej dziś kracze.
I bałwan się skurczył od rana,
że... prawie już nie ma bałwana!
Nos tylko mu sterczy żałośnie...
Przedwiośnie! Przedwiośnie!
Przebiega kot przez podwórze.
Ostrożnie omija kałuże:

-Brrr! Wszędzie woda i woda.
To nie dla kota pogoda!
Jest mokro. Jest szaro. Nieznośnie.
Przedwiośnie...
Wiadomo, przedwiośnie!
A wiosna, gdzież się podziewa?
Za jakie skryła je drzewa?
W leszczynach się chowa czy klonach,
słoneczna, promienna, zielona?
Na razie są tylko bazie.
I kotki na wierzbie - na razie...
A potem już może za tydzień,
na stałe się wiosna rozgości.
Widzicie? Już idzie! Już idzie,
bo pąki pękają z radości.

<< Przeczytajmy, co o marcu mówią ludowe przysłowia. >>
*Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
*Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.
*W marcu jak w garncu.
*Źle się w marcu urodzić, bo trudno takiemu dogodzić.
*Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
*Gdy na świętego Józefa bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie.

Co wydarzy się w marcu:
• Realizacja w grupach programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste
powietrze wokół nas”
• 21 III – przywitanie WIOSNY w ogrodzie, na łące, w parku…

Wreszcie po białych i mroźnych zimowych miesiącach nastał
miesiąc marzec. Polska nazwa tego miesiąca wywodzi się od
łacińskiego słowa Martius , gdyż w starożytności był to
miesiąc poświęcony bogowi wojny Marsowi. W miesiącu tym
zaczynają już być krótsze lub dłuższe okresy prawdziwej
wiosennej pogody, aczkolwiek są lata, gdy w marcu panuje
jeszcze zima. Noce nadal są jednak chłodne, nierzadko
występują jeszcze przymrozki. W ciągu tego miesiąca dzień
wydłuża się aż o dwie godziny.

Około 20 marca następuje zrównanie dnia z nocą, stąd też
przyjęło się uważać dzień 21 marca za pierwszy dzień wiosny.
W polskiej fenologii marzec nosi nazwę przedwiośnia. Rzeczywiście
w przyrodzie wyraźnie zauważa się przygotowania do okresu wiosny.
Pojawiają się pierwsze wiosenne kwiaty, z których najbardziej znane
to przebiśniegi, krokusy, pierwiosnki, przylaszczki i zawilce.
Zaczynają kwitnąć pierwsze krzewy, dereń i leszczyna, oraz drzewa
topola i wiąz. Na drzewach i krzewach nabrzmiewają pączki.
W miesiącu tym rozpoczyna się pierwsze prace w polu i ogrodzie.
Z pól znikają resztki śniegu, odkrywając czarne zagony i zielone
oziminy. Na polach rolnicy orzą i bronują pola, przygotowując je do
wiosennych siewów. Na łąkach i pastwiskach krety pozostawiają
nowe kopce kretowisk.
Również w świecie zwierzęcym rozpoczyna się budzenie do życia.
Przylatują liczne ptaki błotne i wodne. Masowo przybywają
skowronki, szpaki, bociany, zięby, dzwońce, makolągwy i pliszki
siwe. Wiele ptaków zakłada już w tym czasie gniazda. W ciepłe
i słoneczne dni zaczynają się pojawiać pierwsze owady. W miesiącu
tym budzi się ze snu nietoperz gacek wielkouch, którego można
spotkać wieczorem i nocą , goniącego za owadami. Pod koniec marca
przylatują żurawie. Wielkie stada żurawi lecą w kluczach, wydając
charakterystyczne dźwięki zwane klangorem. W lasach pierwszym
sygnałem zbliżającej się wiosny jest kwitnienie leszczyny i osiki.
W koronach sosen otwierają się szyszki i wysypują się z nich
skrzydlate nasiona. Pojawiają się pierwsze barwne kwiaty i z każdym
dniem przybywa ich coraz więcej.

Wiosna= Ruch

< KĄCIK DLA RODZICÓW >>
O ROZWOJU DZIECIĘCEGO LICZENIA.
Liczenie wywodzi się z rytmu i gestu wskazywania. Trzeba jednak
sześciu lat intensywnych ćwiczeń, aby w umyśle dziecka
ukształtowały się następujące umiejętności : - liczenie obiektów
i odróżnianie prawidłowego liczenia od błędnego; - dodawanie
i odejmowanie, najpierw na konkretach, potem na palcach i wreszcie
w pamięci; - ustalenie, gdzie jest więcej, a gdzie mniej przedmiotów.
Wiele wskazuje na to, że dziecięce liczenie kształtuje się w umyśle
dziecka w sposób podobny do tego, w jakim opanowuje ono
gramatykę języka ojczystego. W obu wypadkach istotną rolę odgrywa
wcześnie rozwijająca się zdolność do wychwytywania prawidłowości.
Wiadomo, że małe dziecko wcześniej rozumie mowę niż wypowiada
zdania. W umyśle dziecka ukształtowały się już schematy
komunikowania się w zakresie najważniejszych spraw. Na początku
dziecko używa ich porozumiewając się w języku niewerbalnym :
gestami, mimiką, ruchem ciała i gdzieniegdzie wstawia słowo.
W miarę rozwoju schematy te wypełniają się słowami, a słowa
układają się w komunikaty zgodne z gramatyką języka ojczystego.
Dzieci najpierw przyswajają sobie prawidłowości, których należy
przestrzegać przy liczeniu. Jednocześnie, choć powoli, uczą się
liczebników i posługują się nimi licząc różne obiekty. W miarę
ćwiczenia dziecko dąży do precyzji, zwiększają się bowiem jego
możliwości poznawcze. Licząc, stara się przestrzegać reguły jeden
do jednego: jeden liczony przedmiot, jeden gest wskazywania
i jeden wypowiadany liczebnik. Jeżeli dziecko ma okazję do
częstego
liczenia,
szybko
zwiększa
nie
tylko
zasób
zapamiętywanych liczebników, ale także dbałość o wymienianie
ich we właściwej kolejności. Dlatego nie przeszkadza mu już, że
liczone przedmioty nie są ułożone w szeregu. Może policzyć także
wtedy, gdy są zgrupowane, bo licząc porządkuje je poprzez
wskazywanie i wymienianie liczebników. Musi między innymi
wiedzieć, że ostatni wypowiadany liczebnik ma podwójne
znaczenie : - oznacza ostatni liczony przedmiot, np.: to jest
dziesiąty kasztan, -określa liczbę policzonych przedmiotów,
np.: jest dziesięć kasztanów.

Na początku najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka.
Widząc, jak liczy dorosły i słysząc ostatni przez niego wypowiadany
liczebnik, jeszcze nie wie, ile jest policzonych przedmiotów, dlatego
samo chce je policzyć. Dopiero po wielokrotnym doświadczeniu
rytmu liczenia, wymieniając liczebniki wie: Jest tyle. Stosunkowo
późno dziecko zaczyna rozumieć, że wynik liczenia nie zależy od
tego, czy liczy „od początku”, czy „od końca”. Ważne jest, aby
policzyć wszystkie przedmioty. Do prawidłowości liczenia, dziecko
musi dojść w wyniku samodzielnych doświadczeń. Należy je zatem
zachęcać do liczenia, pokazywać jak się liczy, liczyć razem z nim,
podpowiadać liczebniki. W trakcie takiego „treningu” dziecko samo
zbuduje swój schemat liczenia, należy mu jednak dostarczać jak
najwięcej okazji ku temu. Zdobyte w ten sposób doświadczenia
pozwolą odróżniać dziecku prawidłowe liczenie od błędnego. Gdy
dziecko potrafi dostrzec błędy w liczeniu, to wie, jakich
prawidłowości trzeba przestrzegać.
Przedstawiamy wskazówki, według których należy organizować
dla dziecka sytuacje sprzyjające kształtowaniu umiejętności
liczenia :
1.Na początku każdego ćwiczenia należy gestem lub wzrokiem
wyodrębnić obiekty do policzenia, np.: To są jabłka (gest
określający je), tu leżą klocki (spojrzenie i gest obejmujący
wszystkie).
2. Następnie trzeba spytać : Jak myślisz, ile ich jest? Jeżeli dziecko
odpowie :Dużo. Mało, dorosły mówi :Ile? Określ liczbą. Ma to
skłonić do szacowania. Szacując dzieci najczęściej wypowiadają
liczebniki często dalekie od liczby przedmiotów. Mówią np.: Sto,
a przedmiotów jest kilka : Pięć. Nie trzeba protestować. W miarę
ćwiczeń szacowanie będzie bardziej precyzyjne.
3. Teraz dorosły proponuje: Policz. Nie wolno dziecku przeszkadzać
w liczeniu: przerywać, poprawiać, skłaniać, by zaczęło od początku.
Ono stara się liczyć najlepiej, jak potrafi, a że jego umiejętności są
jeszcze niewielkie, liczy w taki właśnie sposób. Dorosły ma pochylić
się nad dzieckiem i obdarzy je uwagą. Najlepiej, jeżeli spogląda
uważnie na czynności dziecka i podpowiada „zapomniane” liczebniki.

4. Pokaz prawidłowego liczenia: Dorosły zwraca się do dziecka
:Popatrz, jak ja liczę. Pomóż mi. Policzymy razem. Jeżeli
umiejętności dziecka są jeszcze niskie, dorosły układa przedmioty
szeregiem, aby podkreślić rytm liczenia. Wskazuje każdy liczony
przedmiot wyrazistym gestem i wymienia liczebnik : Jeden, dwa, trzy,
cztery… Kończąc liczenie, dorosły akcentuje ostatni liczebnik
mówiąc na przykład: Osiem. Jest osiem kasztanów”. Dziecko może
liczyć wszystko dookoła: jabłka w koszyku, klocki wysypane na
podłogę, książki na półce, jabłka na talerzu, drzewa rosnące wzdłuż
alejki… Można policzyć wszystko, co się znajduje w domu, np. :
garnki, krzesła, ręczniki….
Warto też ćwiczyć z dzieckiem zrozumienie specjalnej roli
ostatniego liczebnika. Dorosły proponuje : -liczenie „znikających”
obiektów: są nimi dźwięki (klaskanie, stukanie, rytmiczne uderzanie
w cokolwiek), przejeżdżające samochody itd. –liczenie wkładanych
do pudełka (woreczka, szuflady) drobnych przedmiotów, a następnie
ustalanie, ile ich tam jest.. Liczone obiekty znikają z pola widzenia
dziecka, ale w pamięci pozostaje ostatni wypowiadany liczebnik.
Określa on wyraziście, ile jest policzonych przedmiotów.
Jednocześnie trzeba organizować dziecku sytuacje pomagające
zrozumieć, że wynik liczenia nie zależy od kierunku liczenia oraz
od tego, czy się przedmioty przestawiło, czy też nie.
Literatura: E. Gruszczyk –Kolczyńska, E. Zielińska : Dziecięca
matematyka.

Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym
dobrym przykładem…”
Albert Einstein

Coś dla młodszego przedszkolaka…

... i starszego przedszkolaka.

Kącik kulinarny zdrowego przedszkolaka

Zmarzłeś?- Rozgrzej się!

Gorąca czekolada:

Gorąca czekolada to jeden ze smaków dzieciństwa. Po powrocie z wyprawy na sanki
lub łyżwy można było się napić tego cudownie rozgrzewającego napoju. Jak go
przygotować we własnym domu tak, aby po uczuciu zimna nie został nawet mały
ślad?
Składniki:
0,5 tabliczki gorzkiej czekolady(sprawdź zawartość kakao min 70 %): 1 szklanka
mleka (krowiego lub kokosowego); 3 łyżki śmietanki kremówki (opcjonalnie); 0,5
łyżeczki chilli (można pominąć); szczypta kardamonu;2 goździki (w całości); pianki
marshmallow do dekoracji.

Na zdrowie!:)
Gazetkę redagowały: Ewa Sieczka, Krystyna Szkutnik

