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O wiośnie
Pochyla się sosna ku sośnie
i szumi...
A o czym?
O wiośnie,
że wiosna wędruje
po dróżkach
i czasy wyczynia
jak wróżka.
Gdy wiosna uśmiechem
zabłyśnie,
to z ziemi
wyrasta przebiśnieg.
Gdzie stanie,
w tym miejscu za chwilę
pojawia się
śliczny zawilec.
Gdy wita się z wiosną
leszczyna
to wiosna jej
kotki przypina.
Stanęła dziś wiosna
nad klonem
i klon ma już
pączki zielone.
A dąb się ogromnie złości
i też zielenieje...
z zazdrości.
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Szanowni Państwo,
w związku z decyzją MEN wynikającą
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu
się koronawirusa informuję, że w dniach 12-13
marca 2020r. w godzinach 6.30-17.00
Przedszkole organizuje zajęcia opiekuńcze dla
dzieci, które nie mają zagwarantowanej opieki
przez rodziców lub opiekunów.
W tych dniach w Przedszkolu będzie zapewnione
wyżywienie dla dzieci.
W dniach 16-25 marca 2020r. Przedszkole
i Szkoła będą zamknięte.
Beata Kęder
Dyrektor ZSP w Zabierzowie

Uprzejmie informujemy,
że w dniach 16–25 marca 2020r.
sekretariat w budynku Przedszkola
będzie nieczynny.
Prosimy o kontakt telefoniczny:
+48 697 655 096 lub (12) 397 22 40
w godzinach 7.00-15.00,
mailowy: przedszkole_zabierzow@interia.pl
lub za pośrednictwem skrzynki podawczej
umieszczonej na drzwiach wejściowych
Przedszkola.

Zapraszamy grupy przedszkolne
z terenu Gminy Zabierzów
do udziału
w KONKURSIE PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
„W stylu retro”,
który odbędzie się
13 maja 2020r. o godz. 10.00
w budynku Przedszkola
(sala gimnastyczna)
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia
dla grup będzie niebawem do pobrania
na stronie internetowej przedszkola,
w grupach oraz na tablicy ogłoszeń.

Serdecznie zapraszamy
Rodziny Dzieci
uczęszczających do Naszego Przedszkola
na Dzień Rodziny,
który odbędzie się
30 maja br. w godz. 10.00-14.00
w części rekreacyjnej Przedszkola
przy ul. Sportowej 15.

Konkursy rodzinne planowane w miesiącach
wiosennych zostały zawieszone.

Informujemy,
że terminarz postępowania rekrutacyjnego
i uzupełniającego nie ulega zmianie.
Zastrzegamy jednak, że z uwagi na dynamiczną
sytuację związaną z pandemią,
zmiany te mogą nastąpić.
Prosimy o śledzenie bieżących informacji na
stronie Przedszkola oraz oficjalnym serwisie
internetowym Gminy Zabierzów:
zabierzow.org.pl.

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczeniem prac remontowych
w budynku przy ul. Sportowej 15 w Zabierzowie,
Przedszkole będzie pełnić dyżur wakacyjny
w terminie od 03.08.2020r. do 28.08.2020r.
Zapisy odbywać się będą w sekretariacie
Przedszkola od dnia 30.03.2020r. Rodzice,
którzy chcą zapisać dziecko na okres wakacji
do Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole
(innego niż to, do którego dziecko uczęszczało
w ciągu roku szkolnego)
powinni do dnia 31 maja 2020 r. zgłosić dziecko
i podpisać z Dyrektorem dyżurującego
Przedszkola stosowną umowę.

Informujemy, że w związku ze zmienną sytuacją
planowane imprezy przedszkolne mogą zostać odwołane.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji
medialnych dotyczących sytuacji pandemii
koronawirusa w Polsce. Zachęcamy do śledzenia
informacji i komunikatów umieszczanych na
bieżąco na naszej stronie internetowej
Przedszkola: przedszkole.zspzabierzow.pl
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Nie tak dawno temu, w odległym a jednocześnie bardzo bliskim nam królestwie, które można zaobserwować
wyłącznie pod mikroskopem, mieszkało sobie mnóstwo złych rodzin wirusów. Niektóre z nich wyglądały jak
poskręcane robaczki albo bryłki z wypustkami, inne jak śmieszne, pstrokate pałeczki, a jeszcze kolejne
przypominały pająki z geometrycznymi głowami. Zadaniem każdej rodziny było wywołać chorobę u ludzi, roślin
lub zwierząt, im okropniejszą i złośliwszą tym lepiej. Można powiedzieć, że wszystkie wirusy wręcz ścigały się ze
sobą, która rodzina sprawi, że pochoruje się więcej żywych organizmów.
- Haa! Ja sprawiłem, że myszy leciała dzisiaj krew z nosa! - chwalił się jeden.
- A ja, że Staś wymiotował i wymiotował, a potem bolała go głowa i brzuch! - przerwał mu kolejny.
- Przeze mnie uschły wszystkie kwiatki w ogrodzie!
- To jeszcze nic! Ja wywołałem wysypkę na całym ciele Kasi i jej kota, tak swędziała i bolała, że Kasia aż się
popłakała, a kot stracił połowę futra! - zaśmiał się czwarty z wirusów.
I tak na wyrządzaniu krzywdy i chorób mijały wirusom całe dni.
W końcu, rodziny wirusów zaczęły się nudzić. Pryszcze, bóle mięśni, katar, grypa... Wszystko to już przecież
było! Przechwałki wirusów przestały im sprawiać jakąkolwiek przyjemność. Zwołały więc w swoim królestwie
wielkie zebranie, na którym postanowiły stworzyć najgorszego wirusa na świecie, żeby każdy bał się go tak, jak
jeszcze żadnego innego przed nim.
Wzięły ogromny kocioł i wsypały do niego całe mnóstwo złych składników. Wymieszały wszystko, trochę
podgrzały i czekały. Po jakimś czasie z kotła wyszedł najbrzydszy wirus, jakiego kiedykolwiek widziały - cały
szary i oślizgły, z czerwonymi gąbeczkami, obsypany pomarańczowymi wypryskami. Wszystkie wirusy były
z siebie bardzo zadowolone - przed tak brzydkim wirusem, każdy na pewno będzie czuł strach!
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Wirus szybko podporządkował sobie pozostałe rodziny; był tak zły i bezwzględny, że nawet kazał sobie zrobić
złotą koronę i zbroję, której nikt nie zdoła pokonać. Wkrótce po ich otrzymaniu, opuścił królestwo wirusów
i ruszył w świat. Atakowanie śmiesznych, zielonych roślin wydało mu się niepotrzebne, więc zaczął szukać
zwierząt. Najpierw na swej drodze spotkał małego nietoperza. Dotknął go i sprawił, że nietoperz zaczął mocno
kaszleć i wcale nie mógł latać. Następnie zainfekował całą jego rodzinę, która musiała spędzić długie tygodnie
w jaskini.
Koronawirusowi podobało się u nietoperzy, ale to mu nie wystarczyło. Pragnął sławy i uznania w królestwie
wirusów, a tego na pewno nie osiągnąłby kończąc na nietoperzach. Zdarzyło się, że pewnego razu do jaskini
nietoperzy, wszedł człowiek. Wirus dostrzegł swoją szansę! O tak, choroby ludzi wirusy lubiły najbardziej i były
z nich najbardziej znane! Nietoperz akurat kichnął na człowieka i wirus wystrzelił jak z procy. Człowiek
na szczęście wcale nie mył rąk, więc koronawirus szybko dostał się najpierw do jego nosa, a następnie pokonał
drogę do płuc. Trochę w nich pobuszował, żeby zobaczyć z czym ma do czynienia, a następnie zaczął
wywoływać gorączkę, bóle całego ciała człowieka, duszący kaszel i osłabienie. Człowiek zaraził innych ludzi,
którzy podobnie jak on kaszleli i kichali bez zasłaniania twarzy i bardzo rzadko się myli. W królestwie wirusów
zapanowały czyste szaleństwo i radość - chorych było coraz więcej, a koronawirus rozhulał się w najlepsze; jego
sława była tak wielka, że zaczęto nawet pisać o nim w ludzkich gazetach!
Tymczasem w świecie ludzi sytuacja nie przedstawiała się już tak kolorowo. Wszyscy zaczęli masowo zapadać na
chorobę wywołaną przez koronowirusa. Szpitale były przepełnione, sygnał karetek non stop rozbrzmiewał na
ulicach a lekarze, którzy mieli ręce pełne roboty, opadali powoli z sił. Ludzie nie wiedzieli jak sobie z nim
poradzić, aż do czasu, kiedy najmądrzejsi z nich - naukowcy, zauważyli, że koronawirus bardzo nie lubi zwykłego
mydła. Ten kto często mył ręce, praktycznie wcale nie chorował. Pomocne okazywało się również zakrywanie
buzi łokciem podczas kaszlu, dzięki czemu wirus nie mógł przedostawać się do innych osób. Niektórzy ludzie
wcale jednak nie słuchali naukowców. Chodzili do sklepów, restauracji, organizowali imprezy, a kaszleli i kichali
przy tym aż miło! A koronawirus tylko na to czekał.
Najbardziej chorowali ludzie już na coś chorzy albo starsi - babcie i dziadkowie. Mieli bardzo dużo problemów,
żeby wyleczyć się z choroby wywołanej przez koronawirusa. Świat ludzi pogrążał się w coraz większym chaosie,
a wirus triumfował. Wtedy właśnie ludzie postanowili, że za wszelką cenę muszą znaleźć sposób, żeby go
pokonać i uniemożliwić mu chodzenie od człowieka do człowieka. Postanowili więc... schować się przed nim we
własnych domach! Wirus bardzo nie lubił domów ludzi. Dużo w nich było ohydnie pachnącego mydła, z każdego
kąta patrzyły na niego groźnie wyglądające miotły, ścierki i mopy. Koronawirus był przecież wirusem światowym,
królem wirusów! - kochał chodzić po galeriach handlowych, autobusach, pociągach, samolotach, uwielbiał latać
na skrzydłach kaszlu. Aż tu nagle, kiedy skończył z jednym człowiekiem i rozglądał się za kolejnym na ulicy
miasta, okazało się... że nikogo nie ma w pobliżu. Jeszcze przez jakiś czas chodził i szukał, przemieszczał się od
jednego przystanku autobusowego do tramwajowego, pohuśtał się trochę na placu zabaw przy szkole, ale żaden
człowiek się nie pojawił. W końcu wyszło słońce, popadał deszcz, spadł pierwszy śnieg, a koronawirus, nie
mogąc chwalić się już przed innymi wirusami chorobami, które wywołał, zawstydzony i pokonany schował się
gdzieś bardzo głęboko i prawie zniknął.

5

OKIEM SPECJALISTY
Jak powinna rozwijać się mowa dziecka? ‒ zarys problemu
Niejeden rodzic zastanawia się, czy mowa jego dziecka rozwija się prawidłowo. Często po zauważeniu pewnych
niepokojących sygnałów, próbuje zasięgnąć rady u bardziej doświadczonych rodziców, pytając, „kiedy twoje dziecko
zaczęło mówić?”, „co i jak mówiło w wieku 4 lat?” itp.. Nierzadko słyszy odpowiedź: „spokojnie, ma jeszcze czas”,
„chłopcy przecież później zaczynają mówić”, „poczekaj jeszcze rok i zobaczysz”. Te i inne stereotypy na temat rozwoju
mowy są dość powszechne w naszym społeczeństwie. Niejednokrotnie brakuje nam wiedzy na temat prawidłowego
rozwoju mowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że otaczająca rzeczywistość nieustannie się zmienia, a co za tym idzie,
zmieniają się także czynniki, które wpływają na rozwój dzieci (między innymi ich mowy).
Etapy rozwoju mowy dziecka
Okres prenatalny
Rozwój mowy dziecka rozpoczyna się właściwie już w okresie prenatalnym. To właśnie w tym czasie powstają
i zaczynają funkcjonować narządy mowy (zarówno organy nadawcze, jak i odbiorcze), a płód zaczyna reagować na
pierwsze bodźce akustyczne.
Pierwszy rok życia (od 0 do 12 miesiąca życia)
Pierwszy rok życia dziecka określany jest mianem okresu przedjęzykowego. Mimo iż w tym czasie niemowlę jest
głównie skoncentrowane na nauce takich czynności i zachowań, jak jedzenie, siedzenie, siadanie, stawanie, stanie,
chodzenie, to można zauważyć pierwsze ważne zjawiska głosowe. Do najwcześniejszych zalicza się krzyk oraz płacz, które
pojawiają się tuż po urodzeniu. Około 2‒4 miesiąca życia obserwuje się głużenie, a w późniejszym czasie gaworzenie. J.
Cieszyńska i M. Korendo zwracają uwagę, iż około 8 miesiąca u dziecka pojawia się umiejętność rozumienia wypowiedzi
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zabarwionych emocjonalnie (zwłaszcza tych połączonych z gestem lub mimiką). Jednakże intencjonalne używanie słów
dostrzegamy dopiero w dziesiątym miesiącu, kiedy to kształtuje się intencja komunikacyjna. Niemowlę wypowiada
wówczas pewne słowa po to, by coś zakomunikować. Okazuje się to jednak niemożliwe w okresie przed tzw. rewolucją 9
miesiąca. To właśnie w tym czasie kształtują się podstawowe zdolności warunkujące nabywanie języka (pole wspólnej
uwagi, intencjonalność). Od tego momentu wzrasta poziom rozumienia wypowiedzi (o czym świadczy fakt realizowania
przez dziecko prostych poleceń).
Drugi rok życia (od 12 do 24 miesiąca życia)
Drugi rok życia dziecka to czas, kiedy język rozwija się w zakresie rozumienia słów i wypowiedzi, wzbogacania
słownictwa, nauki reguł gramatycznych oraz doskonalenia wymowy. Mowa służy w tym czasie głównie wyrażaniu potrzeb
oraz uczuć i emocji. W drugim roku życia zaczynają pojawiać się wypowiedzenia dwuwyrazowe, dając tym samym
początek rozwojowi składni oraz systemu gramatycznego.
Język dziecka na początku drugiego roku życia ma charakter bezfleksyjny lub ograniczony fleksyjnie. Dziecko w tym
wieku mówi o sobie w 3 osobie i wraz z kształtowaniem się świadomości (odrębności) „ja” pojawia się forma 1 osoby.

Trzeci rok życia (od 24 do 36 miesiąca życia)
Trzeci rok życia nazywany jest okresem zdania. Dziecko stopniowo zaczyna używać prostych zdań pojedynczych, a
następnie coraz bardziej złożonych. Do końca trzeciego roku życia dziecko posługuje się wszystkimi typami zdań (budując
zdania może jednak popełniać jeszcze błędy). Dochodzi do wzbogacenia słownictwa, a także nauki reguł gramatycznych.
W trzecim roku życia dziecko powinno poprawnie wymawiać wszystkie głoski oprócz s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r.
Czwarty, piąty i szósty rok życia (od 36 miesiąca)
Dziecko tym czasie doskonali swoją mowę, tj. wzbogaca słownictwo, używa odpowiednich form gramatycznych,
buduje zdania złożone. Jego wypowiedzi są coraz bardziej zrozumiałe (do

48 miesiąca życia powinno wymawiać

wszystkie głoski oprócz sz, ż, cz, dż, r, które pojawią się u niego w kolejnym roku życia).
Należy zwrócić uwagę, że wymowa dziecka rozpoczynającego naukę szkolną powinna być w pełni zgodna z normą.

O czym pamiętać?
Czytając zamieszczone powyżej informacje, należy jednak pamiętać, że rozwój mowy każdego dziecka przebiega
inaczej. Nie ma dokładnych wyznaczników czasu, w którym konkretne zjawiska powinny pojawić się w rozwijającej się
mowie dziecka (podane ramy czasowe mają jedynie charakter orientacyjny). Ponadto, nie wolno zapominać o tym, że
nawet jeśli w mowie dziecka pojawiły się dana głoska, wyraz, zdanie itp., to mogą one być wymawiane w sposób
nieprawidłowy (niezgodny z normą). W związku z powyższym, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące sygnały (brak
mowy, nieprawidłową wymowę, brak rozumienia mowy), powinniśmy zasięgnąć porady specjalisty, który rozwieje
wszelkie wątpliwości, a w razie potrzeby, udzieli niezbędnych wskazówek. Nie czekajmy z konsultacją kolejnych tygodni,
miesięcy, lat. Pomoc powinna zostać udzielona dziecku jak najwcześniej.
Opracowała: mgr Paulina Rozmus – neurologopeda, pedagog
Tekst opracowany na podstawie:
Cieszyńska J., Korendo M.,Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia , Kraków 2007
Dołęga Z., Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa ‒ prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice 2003
Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy , Lublin 1966
Łobacz P., Polska fonologia dziecięca  ‒studia fonetyczno-akustyczne, Warszawa 1996
Michalak-Widera I., Węsierska K., Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym , Katowice 2012
Minczakiewicz E. M., Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Kraków 1996
Sołtys-Chmielowicz A., Rozwój mowy dziecka, [w:] A. Sołtys-Chmielowicz, G. Tkaczyk, Usprawnianie mowy u dzieci specjalnej troski. Metodyka postępowania, Lublin 1993
Zarębina M., Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wrocław‒Warszawa‒Kraków 1965.
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