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KĄCIK PRZEDSZKOLAKA

krótka skala rozwoju dziecka

zabawy z językiem angielskim

kiedy dziecko nie chce jeść
zalecana ilość płynów do spożycia 
dla dzieci w wieku przedszkolnym

Z Cyklu "Ciekawe zawody - Weterynarz"



 Krótka Skala Rozwoju Dziecka jako narzędzie do

przeprowadzenia przesiewowego badania wychowanków Junior

Academy było tematem szkolenia kadry Przedszkola. Zajęcia

prowadziła Pani Marysia Wach, fizjoterapeutka, pedagog,

oligofrenopedagog oraz specjalistka edukacji i rehabilitacji osób

ze spektrum autyzmu. Szkoląca jest także diagnostą i terapeutką

SI oraz aktywną członkinią Polskiego Towarzystwa Integracji

Sensorycznej.

Krótka Skala Rozwoju Dziecka to narzędzie służące do

wstępnej oceny rozwoju dziecka poprzez m.in. pogłębioną

obserwację funkcjonowania dziecka w przedszkolu i podczas

wywiadu rozwojowego. Badanie to oparte jest o tzw. normy

rozwojowe i ma charakter check-listy dając informację o

prawidłowości rozwoju dziecka bądź konieczności pogłębienia

diagnozy wraz ze wskazaniem obszarów deficytowych. KSRD

ocenia rozwój dziecka w obszarach: motorycznym,

poznawczym, emocjonalnym oraz mowy.

Badanie to zostanie przeprowadzone przez nasze nieocenione

Panie Nauczycielki we wszystkich grupach wiekowych,

zaczynamy już w lutym  od grupy Busy Bees . Panie posiadają

kwalifikacje pedagogiczne do jego przeprowadzenia oraz, co

bardzo istotne, dobrze znają swoich podopiecznych.

 

 

krótka skala rozwoju dziecka

Opracowała Joanna Guga - Wyrzykowska, Dyrektor Przedszkola



Dzieci pomiędzy 2. A 5. rokiem życia często nie chcą próbować nowych pokarmów i
nieznanych smaków. Nazywa się to neofobią. Dzieci najczęściej odmawiają jedzenia

warzyw, mięsa i owoców. Należy pamiętać jednak, że odmowa jedzenia nie jest trwała. 
JAK RADZIĆ SOBIE Z NIEJADKIEM

Apetyt dziecka – w okresie pomiędzy  1. A 3. Rokiem życia u dzieci pojawia się potrzeba
niezależności, którą często manifestują właśnie w trakcie posiłku. Objawia się to przez

chęć jedzenia samodzielnie lub tylko wybranych przez siebie pokarmów. Najlepszym
rozwiązaniem jest zapewnienie dzieciom dostępu do zdrowych i odżywczych posiłków.

Warto chwalić – należy pamiętać o chwaleniu dziecka, kiedy zaczyna próbować produktów,
które wcześniej odrzucało.  

Regularność posiłków – dziecko, które jest zbyt głodne, często grymasi przy jedzeniu.
Dlatego należy zadbać o regularność posiłków, najlepiej co 3– 4 godziny.

Ograniczony czas posiłku – czas spędzony przez małe dzieci przy stole powinno się
ograniczyć do 20/30 minut. W trakcie jedzenia nie należy dzieci rozpraszać, a kiedy pora

posiłku dobiega końca, należy zebrać ze stolika talerz. 
Ograniczenie słodyczy, napojów i słonych przekąsek – dzieci, które pomiędzy posiłkami

mają dostęp do przekąsek i słodyczy, mogą nie wyrażać zainteresowania jedzeniem lub
zjadać znacznie mniej, gdy następuje pora posiłku.

Dobry przykład – dzieci chętnie jedzą w obecności bliskich im osób np. rówieśników i lubią
naśladować innych.

Wyciszenie przed posiłkiem – warto zadbać o 10 – 15 minutowe wyciszenie dzieci przed
każdym posiłkiem. Wpływa to na zwiększenie apetytu i pomaga przygotować się do posiłku. 
Zadbaj o odpowiednia atmosferę podczas posiłku – ważne żeby przy stole panowała miła i

bezpieczna atmosfera.

kiedy dziecko nie chce jesć



Trzy podstawowe zasady w zachęceniu dziecka do próbowania
nowych smaków to:

 
NIE ZMUSZAJ

Nie wolno doprowadzić do tego, aby posiłek kojarzył się ze stresem.
Karmienie na siłę to podstawowy błąd psychologiczny. Jedynym skutkiem

będzie wzmożony bunt dziecka i jeszcze większa niechęć do jedzenia.
 

NIE KOMENTUJ
Ciągłe powtarzanie, że malec nie je, nie rozwiąże trudnej sytuacji, a jedynie
wpędzi go w kompleksy lub doprowadzi do tego, że pociecha zidentyfikuje się z

wypowiadanymi opiniami. 
 

ZACHĘCAJMY, ANGAŻUJMY
Angażujmy dziecko w przygotowanie posiłków! Dzieci mogą kroić, mieszać,

odmierzać czas. Gdy posiłek jest gotowy dzieci mogą pomóc w podawaniu
go lub nakrywaniu do stołu. Dzięki temu dziecko będzie się czuło

odpowiedzialne i dumne z wykonanej pracy, a przez to chętniej zje posiłek.

Opracowała  Magdalena Nowakowska



Ponad 6 szklanek (1600 ml)
Pamiętaj, że około 300 ml wody zawartej jest w

pokarmach stałych.

Zatem w postaci płynów takich jak woda czy mleko,

dzieci powinny wypijać około 1300 ml. 

woda żródlana

naturalna woda mineralna

ewentualnie ostudzona przegotowana

woda kranowa

Jaką wodę można podać dziecku?

ZALECANA ILOŚĆ PŁYNÓW 

DLA DZIECI W WIEKU

PRZEDSZKOLNYM



Rozpoczynamy nowy Cykl

artykułów poświęcony

ciekawym zawodom. 

 Artykuły w łatwy i

przejrzysty sposób

przekazują najważniejsze

informacje dotyczące

danego zawodu.

Przygotowane są specjalnie

dla naszych przedszkolaków,

aby nie miały problemu ze

zrozumieniem czym zajmuje

się dana osoba i dowiedziały

się wielu ciekawostek. 

Pierwszy artykuł opowiada o

pracy weterynarza. Został

przygotowany przez jedną z

mam z grupy Busy Bees...

bardzo dziękujemy i

zachęcamy innych rodziców

ze wszystkich grup do

współpracy i opowiedzenia o

swojej pracy lub hobby.

Z cyklu " Ciekawe zawody - Weterynarz"

Rodzice, którzy chcieliby

przygotować krótki i

przejrzysty dla naszych

przedszkolaków artykuł o

swoim zawodzie lub hobby

prosimy o zgłaszanie do

wychowawców grupy.

Zachęcamy do współpracy.



dba żeby

zwierzęta nie

zachorowały

ratuje jeśli są

chore

Czym zajmuje się

lekarz weterynarii?

 
 
 



Ważne narzędzia
stetoskop

waga 
weterynaryjna

termometr

różne 
skomplikowane

maszyny

stół do
badania

ambulans



czego pieski nie mogą jeść?
czekolady

cebuli

winogrona

avokado

cukru

kawy

!!! kości z kurczaka

o czym trzeba pamiętać jeśli ma się zwierzątko?
•Trzeba je karmić i poić

•Trzeba je wyprowadzać na spacer lub sprzątać klatkę

•Trzeba się z nim bawić

•Trzeba odwiedzać weterynarza

 

•TRZEBA JE KOCHAĆ

!!!Quiz!!!
•Wymień dwa przedmioty, które są potrzebne lekarzowi weterynarii do pracy,

•Wymień pięć zwierzątek, które leczy lekarz weterynarii,
•Jakich rzeczy NIE mogą jeść pieski?

Opracowała 

Anna Strzelbicka - Pietrowicz (mama Marcusa z grupy BB)



zabawy z językiem angielskim
Tańczące  flashcards (do rysunku człowieka

doczepiamy karty obrazkowe tak by każda
część ciała miała inną kartę, dzieci mają

tańczyć lub poruszać częścią ciała pasującą do
wywołanego słowa)

Straw (put in order) - wciągamy powietrze
słomką  i przenosimy karty w odpowiedniej
kolejności w jakiej prosi nauczyciel/rodzic.

Oczywiscie nazwy kart wymawiamy w języku
angielskim

Zaczarowana butelka - do butelki
wsypujemy piasek/ryż/kaszę/itp. wkładamy
wydrukowane na karce w małym formacie

obrazki (5 szt.). Dziecko musi odnależć
wszystkie obrazki i podać ich nazwę w języku

angielskim

Opracowała Magdalena Nowakowska











 

opracowała 
magdalena nowakowska


