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ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
KĄCIK PRZEDSZKOLAKA

Gdy dziecko ma już zęby mleczne, troska o ich czystość jest
kluczem do zapewnienia zdrowia zębów stałych.
Oto praktyczne wskazówki, dzięki którym szczotkowanie
będzie łatwiejsze.
§
Nakładaj pastę w ilości odpowiadającej wielkości
ziarnka grochu zawierającą co najmniej 1100 ppm
fluoru, który pomaga chronić i wzmacniać szkliwo zębów.
§
Pozwól dziecku wybrać własną szczoteczkę do zębów,
dzięki której będzie podchodzić do szczotkowania zębów z
radością. Począwszy od 3. roku życia, możesz bezpiecznie
szczotkować dziecku zęby za pomocą szczoteczki
elektrycznej – czynność tę nadal powinien wykonywać
rodzic.
§ Delikatnie szczotkuj dziecku zęby przez maksymalnie
dwie minuty za pomocą dziecięcej
szczoteczki z miękkimi włóknami. Dziecko może Ci
pomagać, jednak do ok. 7. roku życia osoba dorosła
powinna odpowiadać za szczotkowanie jego zębów.
§ Poproś dziecko, aby wypluło nadmiar pasty lub wytarło
ją z ust zamiast przepłukiwać
usta. Płukanie usuwa ochronny fluor wzmacniający
szkliwo.
Cztery proste kroki dla zdrowych i czystych zębów:
1. Myjdokładnie zęby pastą z fluorem przynajmniej dwa
razy dziennie.
2.
Używajnici i płynów dentystycznych, czyścić zęby i
przestrzenie między zębami.
3. Pojedzeniu i piciu, gdy nie możesz umyć zębów, żuj
bezcukrową gumę.
4. Odwiedzaj regularnie gabinet stomatologiczny – co
pół roku.
Porady!!!
§ Zdrowe zęby dodają pewności siebie. Dbaj o nie!!!
§
Nie zapominaj o myciu języka szczoteczką. Na języku
lubią gromadzić się bakterie!
§
Mleko i jego przetwory mają dużo wapnia, to
sojusznicy zębów.
§ Unikaj słodyczy i soków, szybko niszczą zęby!

Opracowała
Magdalena Nowakowska

Samodzielność dziecka w wieku przedszkolnym możemy zaobserwować w trzech
sferach. Pierwsza strefa to samodzielność praktyczna, która pozwala na
poradzenie sobie z wyzwaniami porządkowymi i samoobsługowymi – ubieranie i
rozbieranie się, higiena. Druga to
samodzielność umysłowa, czyli zdolności do podejmowania decyzji i
rozwiązywania problemów podczas zabawy i nauki. Trzecia – samodzielność
społeczna – to umiejętność współdziałania z rówieśnikami i opiekunami,
porozumiewania się z nimi oraz barania odpowiedzialności za podejmowane
przez siebie decyzje.
Przy wspomaganiu rozwijania tych umiejętności ważne jest, aby wiedzieć co
dziecko powinno osiągnąć w danym przedziale wiekowym. Nie wymagajmy więc
od dziecka wykonywania zadań przekraczających jego możliwości.
§ Należy pamiętać, że 3-latek powinien potrafić: rozsunąć zamek w kurtce,
rozpiąć ubranie zapięte na zatrzaski, zamieszać łyżeczką w kubeczku, włożyć
skarpetki, rozpiąć duże guziki, nadziać jedzenie na widelec i wziąć do ust, zdjąć
luźną bluzę wkładaną przez głowę i rozpięte części ubrania, zgłaszać potrzeby
fizjologiczne, odkręcić i zakręcić kran, załatwić się do toalety i spuścić wodę,
odkręcić kran i nalać wodę do kubka, włożyć półbuty z pomocą dorosłego,
włożyć kurtkę lub bluzę rozpinaną z przodu, włożyć kapcie.
§
Od 4-latka ponadto możemy wymagać: samodzielnego jedzenia posiłku,
posługiwania się łyżką i widelcem, umycia samodzielnie twarzy i rąk, włożenia
przez głowę luźnej bluzy i założenia spodni, wydmuchania nosa w chusteczkę,
zapinania ubrań na zatrzaski, wkładania rękawiczek z jednym palcem.
§ 5-6 latek natomiast potrafi już: samodzielnie się umyć w kąpieli, nałożyć
pastę na szczotkę i umyć zęby, przewlec pasek przez szlufki, wytrzeć się po
skorzystaniu z toalety, zapiąć sweter na guziki, zapiąć pasek, założyć i zapiąć
buty na klamerkę. Znać swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu do
rodzica, wiedzieć jak zadzwonić po pomoc, nakarmić zwierzęta domowe.
Ucząc dziecko nabywania umiejętności samoobsługowych ważne jest, aby osoby
dorosłe wspierały dziecko poprzez budowanie bezpiecznej relacji i poczucia
własnej wartości.
Pamiętajmy o docenianiu starań, dostrzeganiu i okazywaniu szacunku dla
wysiłków dziecka.
Nie wyręczajmy dziecka i nie spieszmy się z dawaniem rozwiązania i pomocy.
Maluch potrzebuje czasu na nabywanie nowych umiejętności.
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JA
Rączka
pięć paluszków ma,
prawa
robi pa, pa, pa.
lewa
robi pa, pa, pa.
Nogi
robią tup, tup, tup.
Prawa
tup, lewa tup.
Podskok
w górę i krok w przód.
ZABAWA
HOPSASA! (podskok w miejscu)
OTO JA! (pokazuje na siebie)
RĄCZKI DWIE, NÓŻKI DWIE (pokazuje części ciała)
HOPSASA! TO SIĘ WIE! (podskok w miejscu)
GŁOWA DWOJE USZU MA, (pokazuje części ciała)
OCZY, BRODA, USTA, NOS, (pokazuje części ciała)
NO I WŁOSÓW CAŁA MOC. (pokazuje części ciała)
HOPSASA! (podskok w miejscu),
O TO JA! (pokazuje na siebie)

TARAM – TAM - TAM
Taram – tam – tam! (uderzenie rękoma 3 razy o uda)
O gili – gili – gili!
(łaskotanie partnerów po obu stronach)
O jej! O jej! O jej!
(klaśnięcie 3 razy nad głową)
Ta – ram – tam – tam! (uderzenie rękoma 3 razy o uda)
O jej! O jej! O jej!
(klaśnięcie 3 razy nad głową)
O gili – gili - gili!
(łaskotanie partnerów po obu stronach)
Ta – ram – tam - tam! (uderzenie rękoma 3 razy o uda)
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CO MOŻNA ROBIĆ NUDZĄC SIĘ?
Co można robić nudząc się? hmm…
Można na przykład ziewać. aaa
Albo cichutko śpiewać lalala
Szurać nogami po podłodze. szur,szur,szur
Leciutko klepać się po nodze klep,klep,klep
Albo podrapać się po uchu drap,drap,drap
Czy też pogłaskać się po brzuchu o tak!
Można też kichać jak z armaty a psik!
Rysować w powietrzu kwadraty raz,dwa,trzy
Bądź puknąć się palcem w czoło puk,puk,puk
I w powietrzu zrobić koło o,tak!
Lub – jeśli tylko wypada no,no
Połaskotać sąsiada gili,gili
I co? I z pewnością od tej chwili nie będziemy się nudzili!

1. Touch Green
Potrzebne będą: przedmioty codziennego użytku w różnych
kolorach.
To prosta gra na poznanie kolorów. Mówimy “touch’” i podajemy
konkretny kolor (np. “green”), a zadaniem dziecka jest
znalezienie
przedmiotu w wymienionym przez nas kolorze. Zabawę możemy
modyfikować w dowolny sposób używając innych kategorii, np.
kształtów (np. “touch something round”)
lub części ciała (np. “touch your belly”).
2. Coloring dictation
Drukujemy czarno-biały obrazek lub używamy zwykłej
kolorowanki. Następnie podajemy nazwę konkretnego elementu z
obrazka po angielsku i kolor. Dziecko powinno rozpoznać, którą
część mamy na myśli i pokolorować ją.
3. Body parts
Potrzebne będą: własne ciało, ewentualnie przylepne karteczki.
Uczymy się części ciała poprzez zabawę, dotykając ich u siebie i
wypowiadając zdanie (np.
“That’s my nose”). Zachęcamy do tego dziecko.
Następnie wprowadzamy karteczki (dla starszych dzieci), na których
są wypisane różne
części ciała po angielsku. Przylepiamy je do dziecka, a potem
dziecko przylepia
je do nas. Ale najlepszy moment zabawy, to ten, gdy celowo
popełniamy błędy.
4. Jumping Frog
Rozłóżmy na dywanie kartki z cyframi. Pierwszy uczestnik staje na
danej cyfrze (np. 3) a druga osoba wydaje komendę po angielsku
(np. ‘three plus 2’). Zadaniem pierwszej
osoby jest przeskoczenie na kartkĘ z numerem 5.
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Opracowanie gazetki
Magdalena Nowakowska

Zapraszamy do nowego
miejsca na mapie Olsztyna
dla dzieci i rodziców
ul. Staromiejska 12
Wejście od Targu Rybnego
10-018 Olsztyn

