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TAK MINĄŁ NAM PAŻDZIERNIK

8 października w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie                        
z mł. asp. Przemysławem Sową z Komisariatu Policji                                          
w Czerwionce - Leszczynach. Tematem spotkania było 
utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz 
przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w 
domu. Pan policjant przybliżył dzieciom podstawowe zasady 
zachowania się podczas przechodzenia  przez jezdnię. Następnie 
wytłumaczył do kogo należy się zwracać o pomoc w sytuacji 
zagrożenia. Nasz gość zademonstrował także w jaki sposób 
należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci                             
z dużym zainteresowaniem słuchały wskazówek Pana policjanta.

   

   Opracowała mgr Monika Woryna

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejszym priorytetem. Dlatego dnia 16 października 
w naszym przedszkolu został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. Dzieci usłyszały 
sygnał, po którym wraz z nauczycielkami oraz personelem przedszkola przystąpiły do ewakuacji. 
Przedszkolaki zostawiły wszystkie swoje rzeczy w salach, zaś nauczycielki zabrały ze sobą tylko 
dzienniki. Głównym celem ćwiczeń było nabywanie przez dzieci właściwych zachowań w sytuacji 
zagrożenia oraz zapoznanie  ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Cała akcja przebiegła sprawnie i 
bez zakłóceń.

23 października grupa Biedronki brała udział w zawodach 
sportowych w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne 
w Czerwionce-Leszczynach w związku z obchodami 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Rybnickim

 
Opracowała Maria Gilga

. 

Opracowała Maria Gilga

28 października grupy 5-6 latków  z  naszego przedszkola          
były na spektaklu „Piotruś Pan i Piraci” w CKE w Czerwince- 
Leszczynach. Dzieci oglądały przedstawienie od początku                    
do końca z zapartym tchem. Piotruś Pan to chłopiec                           
,który postanowił nigdy nie dorosnąć. Zamieszkuje                    
magiczną krainę, Nibylandię, w której przez cały czas się bawi.
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Czas przed Wszystkimi Świętymi to odpowiedni 
moment na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych 
i odpowiednim zachowaniu się w takim miejscu jak 
cmentarz. Dlatego nasze przedszkole włączyło się 
w akcję „Szkoła pamięta”. W ramach tej akcji dzieci 
dowiedziały się kiedy i dlaczego obchodzimy Święto 
Zmarłych, dlaczego należy zachować powagę i spokój 
na cmentarzu, a także jak ważne jest dbanie o groby 
bliskich. Dzieci także odwiedziły lokalne miejsca 
pamięci oraz cmentarze w naszej miejscowości, gdzie 
zapaliły symbolicznie znicze.

Opracowała mgr Justyna Garbacz

                       
Opracowała Maria Gilga

28 października dzieci z grupy Biedronki i grupy Misie odwiedziły Urząd 
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, by dowiedzieć się więcej o swej 
Małej Ojczyźnie oraz o pracy w UGiM. Z przedszkolakami spotkali się 
Burmistrz Wiesław Janiszewski, kierownik USC Kornelia Warzecha, Anna 
Chwołka, Hanna Piórecka-Nowak, Katarzyna Mazur z UGiM oraz pracownicy 
Straży Miejskiej.

Opracowała mgr Katarzyna Małachowska 

29 października 2019 roku wszystkie grupy przedszkolne wybrały się na Stadion Zimowy 
w Tychach, gdzie uczestniczyliśmy w spektaklu pt. „Przygody Sindbada Żeglarza”. Przedszkolaki                            
z wielką przyjemnością oglądały lodową opowieść opartą na motywach baśni Bolesława 
Leśmiana w Tychach, gdzie uczestniczyliśmy w spektaklu pt. „Przygody Sindbada Żeglarza”. 
Przedszkolaki z wielką przyjemnością oglądały lodową opowieść opartą na motywach baśni 
Bolesława Leśmiana pełną różnorodnych postaci, z którymi podczas swojej podróży spotykał się 
Sindbad. Wszyscy byli pod wrażeniem pięknej dekoracji. Przedstawieniu towarzyszyły różne 
efekty świetlne i pirotechniczne, a także doskonale dobrana oprawa muzyczna. Z zapartym 
tchem podziwialiśmy wyczyny łyżwiarzy na lodzie, którzy dodatkowo ubrani byli we wspaniałe 
kolorowe i baśniowe szaty. Spektakl ten bardzo się nam i wywarł na nas wielkie wrażenie. To była 
bardzo przyjemna i pełna wrażeń wycieczka.
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mail: promyczek_nr1@op.pl, www.promyczek1.pl

Kontakt:

Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK”

44-238  Czerwionka – Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 62; tel/fax:  32 / 43-11-641

Dyrektor Przedszkola: mgr Monika Sobieska

 Grupa Słoneczniki - 17.12 godzina 16.00

 Grupa Stokrotki - 18.12 godzina 16.00

 Grupa Przedszkolaczek - 19.12 godzina 16.00

 Grupa Kaczuszki- 16.12 godzina 16.00

 

 Grupa Jagódki - 20.12 godzina 16.00

Grupa Biedronki  - 13.12  godzina 16.00

 Grupa Misie  - 12.12 godzina 16.00

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA JASEŁKOWE



Czym jest mowa ?
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ź dziecko (na każdym etapie wiekowym) podczas artykulacji wsuwa język między zęby, jest to 
wada, która się nie wycofa samoistnie, a w przyszłości może spowodować seplenienie,

ź istnieją wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy,

ź dziecko zniekształca głoski, np. wymawia „r” gardłowo,

ź dziecko (do końca 36 miesiąca) nie nazywa podstawowych przedmiotów, które go otaczają, 
nie wypowiada prostych zdań, złożonych z dwóch, trzech wyrazów, nie potrafi skupić uwagi 
podczas czytania czy opowiadania prostych historyjek, mowa jest niewyraźna, zrozumiała 
tylko dla najbliższego otoczenia,

ź dziecko (do końca 24 miesiąca)unika kontaktu wzrokowego, nie wypowiada prostych słów 
np. mama, tata, daj, nie rozumie prostych poleceń np. zrób pa, pa, nie naśladuje dźwięków 
z otoczenia,

ź zauważamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy,

ź dziecko nawykowo mówi przez nos,

ź dziecko wyraźnie jąka się (miewa częste blokady i uporczywe powtarzanie jakiejś głoski lub 
utrudniony start mowy). 

Opracowała mgr Małgorzata Kawka

ź dziecko (do końca 12 miesiąca) rzadko gaworzy, nie kieruje wzroku za twarzą rodzica, nie 
wykonuje czynności naśladowczych np. pa, pa... często, jednostajnie i długo płacze,

ź dziecko po ukończeniu 4 r. ż. zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. 
zamiast dom mówi tom), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast głowa mówi 
kłowa), „b” na „p” (zamiast buty mówi puty); dziecko pod koniec 3 r. ż. nie wymawia 
którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y,

Mowa jest podstawowym narzędziem porozumiewania się między ludźmi. Jest jednym 
z najważniejszych aspektów funkcjonowania w społeczeństwie, nie jest umiejętnością 
wrodzoną. Nabywamy ją poprzez interakcje z innymi osobami. 

Wady wymowy opóźniają rozwój umysłowy oraz kształtują pewne ujemne cechy osobowości, 
takie jak nieśmiałość, zamykanie się w sobie, poczucie mniejszej wartości. 

Jednak trudności w wymowie, jeśli nie są usunięte w porę, utrwalają się i z czasem stają się 
wadami wymowy.

Do logopedy należy udać się gdy:

KIEDY DO LOGOPEDY?

Często nie uświadamiamy sobie tego, że dziecko ma wadę wymowy. Osłuchanie z wymową 
dziecka powoduje, że nawet jeśli mowa jest zniekształcona, to uważamy ją za prawidłową. 
Czasem rodzice, którzy wiedzą, że ich dziecko mówi nieprawidłowo, cierpliwie czekają, aż „z tego 
wyrośnie”.
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