Kącik logopedyczny
„Łamańce” językowe to ćwiczenia artykulacyjnye, które, oprócz ćwiczeń dykcyjnych i
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oddechowych, są podstawowym elementem kształtującym umiejętności z zakresu
kultury żywego słowa. Ich celem jest wykształcenie wyraźnej i czystej wymowy, a
także wyeliminowanie błędów, które powstają w wyniku zbyt szybkiego tempa
mówienia i niedbałej artykulacji głosek. Są też świetnym sposobem spędzania czasu z
dziećmi na przykład w czasie wspólnych podróży. Jest to dobra zabawa dla małych i
dużych. Polecam!

ŻABA
Warzy żaba smar,
Pełen smaru gar,
Z wnętrza gara
Bucha para,
Z pieca bucha żar,
Smar jest w garze,
Gar na żarze,
Wrze w żarze smar.

BĄK
Spadł bąk
na strąk
a strąk
na pąk
pękł pąk,
pękł strąk,
a bąk się zląkł.

KRÓLIK
Kurkiem kranu kręci kruk,
kroplą tranu brudząc bruk,
a przy kranie,
robiąc pranie,
królik gra na fortepianie.

„Kto nigdy nie był
dzieckiem, nie może
stać się dorosłym”.

Charles Chaplin

BYCZKI
W trzęsawisku trzeszczą trzciny,
Trzmiel trze w Trzciance trzy
trzmieliny
A trzy byczki znad Trzebyczki
Z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki.
Opracowanie: Paulina Pawłowicz

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom
(małym i dużym) składamy życzenia:
Wszystkiego najlepszego!
Szczęścia i radości moc!
Ciepłego słoneczka co dzień!
Kolorowych snów co noc!

PRAWA DZIECKA:

01.06.2017 (czwartek) Wyjazd do Teatru Muzycznego na
przedstawianie pt. „Brzechwa Dzieciom”.

02.06.2017 (piątek) Przedstawienie Dzieci - Dzieciom
(Muszelki oraz Delfinki)

05.06.2017 (poniedziałek) Zawody sportowe i konkursy w grupach.

06.06.2017 (wtorek) Przedstawienie Rodzice – Dzieciom
pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”.

07.06.2017 (środa) Przedstawienie Dzieci – Dzieciom (Foczki oraz Rybki)

08.06.2017 (czwartek) Przedstawienie Nauczyciele – Dzieciom
pt. „O wesołej Ludwiczce”
15:00 – 17:00 przejażdżki na konikach (pod opieką rodziców)

09.06.2017 (piątek) Festyn rodzinny pt. „Podwórko Dyzia Piórka”

„Niech się wreszcie każdy dowie
i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek,
tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni,
którym za to należą się brawa,
chcąc wielu dzieci los odmienić,
stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta,
próbujcie dobrze zapamiętać::”
(frag. wiersza „O prawach dziecka” M. Brykczyński)

