„Z okazji zbliżającego się święta, wszystkim wyjątkowym
i ukochanym Babciom i Dziadkom, składamy najszczersze życzenia,
zdrowia, szczęścia i pomyślności, wiele optymizmu, cierpliwości
i spełnienia najskrytszych marzeń.”.

STYCZEŃ 2016

SZANOWNI PAŃSTWO!!!
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się
18 stycznia o godzinie 09:00. W tym roku temat balu to „W KOSMOSIE” (prosimy
o przygotowanie strojów zgodnych z tematyką balu).
W związku z tym, że przed balem będą robione zdjęcia pamiątkowe, prosimy
o przyprowadzenie dzieci do godziny 08:00.

W TYM MIESIĄCU:
Dnia 19.01.2016 (wtorek) o godzinie 09:00 odbędą się zajęcia prowadzone
przez Centrum EduFun pt. „Siła magnetyzmu”.
Dnia 27.01.2016 (środa) o godzinie 10:00 zapraszamy wszystkie dzieci na
pokaz iluzjonistyczny grupy Pro Magia pt. „Zaczarowany świat małych
czarodziejów”.
UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI
DNIA BABCI I DZIADKA
Serdecznie zapraszamy na uroczystości z
okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędą
się:
GRUPA MARYNARZY
22.01.2016 (piątek) godz. 10:00

SZLACHETNA PACZKA
Szanowni Rodzice!
Składamy Państwu serdeczne
podziękowania, za okazane serce
i ogromne zaangażowanie w akcję
„Szlachetna Paczka” zorganizowanej
na terenie przedszkola.

GRUPA RYBEK
22.01.2016 (piątek) godz. 11:00

Dziękujemy również za aktywny udział
w kiermaszu świątecznym. Dochód
uzyskany w trakcie trwania kiermaszu,
został przekazany na uzupełnienie
szlachetnej paczki.

GRUPA MUSZELEK
20.01.2016 (środa) godz. 11:00

Dziękujemy za to, że zawsze możemy
na Was liczyć!

GRUPA FOCZEK
20.01.2016 (środa) godz. 10:00

NAWLEKANIE, WYDZIERANIE, PRZEKŁADANIE CZYLI SPRAWNOŚCI MANUALNEJ
ROZWIJANIE – JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ MOTORYKI MAŁEJ U DZIECKA W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM
Motoryka to sprawność ruchowa człowieka. Duża motoryka oznacza sprawność ruchową całego ciała,
podczas gdy motoryka mała skupia się na sprawności dłoni i palców, inaczej mówiąc sprawności
manualnej. Obserwując oraz chcąc stymulować rozwój motoryczny należy pamiętać, że zaczyna się on
zawsze od motoryki dużej czyli ogólnej sprawności ruchowej, przechodząc przez motorykę małą a
kończąc na grafomotoryce czyli ogólnie mówiąc umiejętności rysowania i pisania. Rozwój motoryczny
człowieka zależy od wielu czynników np. wrodzonych predyspozycji, temperamentu a także od czynników
środowiskowych. Nie oznacza to jednak, że jest określony z chwilą przyjścia na świat. Rozwój ruchowy
musi być nieustannie stymulowany przez swobodny ruch oraz działania ukierunkowana na poprawianie
sprawności ciała.
Niestety wydłużający się czas korzystania przez dzieci z tv, tabletów, smartfonów utrudnia i zaburza
rozwój motoryki dużej oraz małej. Dlatego też, tak istotne jest, aby świadomie zapewniać dziecku jak
najwięcej możliwości swobodnej ekspresji ruchowej, zarówno w zakresie całego ciała jak i sprawności
manualnej.
Aby stymulować rozwój motoryki małej, czyli sprawności manualnej w domu możecie:

rysować, malować; farbami, kredkami, pastelami, kredą, węglem. Używając palców, dłoni,
gąbek, pędzli, wacików, patyków i wszystkiego co zachcecie,

lepić zarówno z gotowych mas plastycznych (plastelina, ciastolina, piankolina) jak również z
wszelkiego rodzaju mas domowej roboty np. z resztek ciasta na pizzę. Nie ma znaczenia co
dziecko lepi, znacznie ważniejszy jest sam proces (ugniatanie, toczenie, wałkowanie, wycinanie
kształtów itd.),

ugniatać np. kulki z gazety i rzucać do celu,

wydzierać, rozdzierać papier na kawałki,

segregować np. guziki ze względu na kolor; groch i fasolę,

nawlekać makaron na sznurek, korale, guziki,

przekładać przedmioty za pomocą różnych narzędzi np. fasolę za pomocą łyżeczki, paski
papieru za pomocą klamerek, kawałki tkaniny za pomocą pęsety,

wycinać – przygodę z nożyczkami można rozpocząć wcześnie ale zawsze pod nadzorem
dorosłego. Zaczynamy od przypadkowego cięcia papieru, przez ciecie linii prostych aż po
wycinanie konkretnych kształtów.

wspólnie wykonywać czynności domowe takie jak ugniatanie ciasta, pieczenie ciastek,
wyciąganie naczyń ze zmywarki, segregowanie zabawek itp.
Ważne, aby był to wspólnie spędzony czas. Czas pełen radości dla dzieci i rodziców. Tylko wtedy dziecko
będzie zaangażowane, aktywne a proponowane przez Was działania będą przynosiły rezultaty.
Nie można jednak zapominać, że warunkiem prawidłowego rozwoju sprawności manualnej jest ogólna
sprawność fizyczna dziecka. Nie możemy wymagać, aby dziecko wykonywało precyzyjne ruchy, podczas
gdy nie radzi sobie z takimi czynnościami jak przechodzenie po wyznaczonym torze, łapanie piłki,
pokonywanie przeszkód. Dlatego planując rozkład dnia dziecka należy pamiętać, żeby nie zabrakło w nim
miejsca na aktywność fizyczną. Tylko prawidłowo przebiegający rozwój motoryczny dziecka będzie
mocnym fundamentem nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji przestrzennej i koordynacji
wzrokowo-ruchowej.
opracowała mgr Ewa Zajkowska

Rozwiąż zagadki
Krząta się po kuchni, pyszne ciasto piecze.
Dzisiaj przyjdą wnuki, kochają Ją przecież.
Włosy ma upięte w zgrabny siwy kok.
Mogłoby Jej święto trwać przez cały rok.

Często gdy na dworze pada, On nam bajki opowiada,
lub wspomina jak był młody, jakie wtedy miał przygody,
a gdy tata wciąż pracuje, On nam rower zreperuje.

Pokoloruj

