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rys. Paulinka z gr. „Wiosna”

„Prośba do słoneczka”
Bożena Forma
Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.
Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy.
Ogrzewaj mocno ziemię,
zacieraj ślady zimy.
Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce.
Słoneczko wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.
Urośnie młoda trawa,
rozwiną się pąki na drzewach.
Dla ciebie miłe słoneczko
każdy ptaszek zaśpiewa.

"Obudziły się pisanki"
Dorota Gellner
Obudziły się pisanki
wielkanocnym rankiem
i wołają:
- Patrzcie! Tu na stole
same niespodzianki!
Bazie srebrno – białe
i baranek mały.
Ten baranek
ma talerzyk,
skubie z niego
owies świeży.
A baby pękate
w cukrowych fartuchach
śmieją się wesoło
od ucha do ucha!




Z okazji nadchodzącej Wielkanocy
pragniemy życzyć Państwu,
aby wiosenna atmosfera,
radość budzącej się do życia przyrody,

wiara i miłość
nie opuszczały Was przez cały rok.
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O koncentracji uwagi u dzieci

Co to jest koncentracja?
Koncentracja uwagi to umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na określonych zadaniach lub czynności.

Jak kształtować umiejętność koncentrowania uwagi?
Odżywianie:
Dbałość o regularne spożywanie różnorodnych posiłków oraz picie wody ma duże znaczenie. Dieta dziecka powinna
być bogata w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, nabiał, mięso, tłuszcze.
Aktywność fizyczna:
Krótka gimnastyka na powietrzu lub przy otwartym oknie dotlenia mózg, co wpływa na skupienie podczas
wykonywanych czynności.
Regularny sen:
Dziecko należy kłaść spać o regularnych porach. Dzięki temu następuje regeneracja sił, która korzystnie wpływa na
pracę mózgu.
Dbałość o otoczenie:
Podczas zajęć, ćwiczeń czy wykonywania różnych czynności należy unikać rzeczy, które mogą przyczyniać się do
rozpraszania uwagi, tj. głośna muzyka, radio, telewizja, tablet, telefon.

Źródło: materiały prasowe Kongresu Żywieniowego IŻŻ 2019
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Główne zalecenia dotyczące zdrowego żywienia
i stylu życia dzieci i młodzieży


Jedz regularnie pięć posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody; myj zęby po jedzeniu.

Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości.

Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.

Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie; możesz je zastąpić jogurtem naturalnym, kefirem
i – częściowo – serem.

Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze roślinne
zamiast zwierzęcych.

Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy; zastępuj je owocami i orzechami.

Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast food.

Bądź aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie; ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie
z komputera i innych urządzeń elektronicznych do 2 godzin.

Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć.

Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała.
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Propozycje zabaw ćwiczących koncentrację uwagi
• Układanie puzzli – doskonały trening koncentracji dla najmłodszych dzieci. Warto zacząć od prostych
wzorów, aby nie zniechęcić malucha i sukcesywnie zwiększać trudność obrazka i ilość elementów;
• Słuchanie odgłosów otoczenia - dziecko zamyka oczy, prosimy, aby skoncentrowało się na dźwiękach
dochodzących z otoczenia. Dajemy mu czas na wsłuchanie się. Następnie pytamy, co słyszało, jaki dźwięk
przypadł mu do gustu, co go drażniło, np. Jaki jest najbliższy dźwięk, który słyszysz? Jaki jest najgłośniejszy?

Jaki najcichszy? Jaki najdalszy?
• Gry planszowe - wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę. Gry, tj. warcaby czy szachy
uczą rozważania różnych opcji rozgrywki, rozwijają umiejętność zapamiętywania poszczególnych sytuacji oraz
poprawiają zdolność logicznego myślenia;
• Rysunek na plecach - dziecko siedzi na podłodze, zamyka oczy, druga osoba rysuje mu na plecach, np.
domek, słońce, kwiat, itp. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć
na pytanie, czynność powtarzamy;
• Gry typu memory – na rynku dostępne są różne wersje gry dostosowane do możliwości dzieci w różnym
wieku. Dla najmłodszych można wybrać wersję z obrazkami, które należy łączyć w pary. Memory to doskonały
przykład ćwiczenia na pamięć krótkotrwałą dla najmłodszych;
• Porównywanie (znajdź różnicę) – na rynku dostępne są również gry polegające na szukaniu różnic
w obrazkach. Najczęściej zabawa ma kilka etapów o różnym stopniu trudności. To świetny sposób na ćwiczenie
koncentracji i pamięci fotograficznej dziecka;
• Lampa, podłoga, nos – mówimy podane słowa i pokazujemy obiekty ręką (prosimy, aby dziecko pokazywało
razem z nami). Następnie nazywamy obiekty, a pokazujemy coś innego (prosimy dziecko, aby pokazywało tylko
to, co mówimy);
• Zabawy wprowadzające sekwencje – np. „Głuchy telefon”: Powtórz nr telefonu (zaczynamy od 3-4 cyfr),
„Jedziemy na wycieczkę”; zabawę zaczynamy mówiąc: Jedziemy na wycieczkę i zabieramy… wymyślamy
i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy, powtarzając przy tym te wcześniej wymienione;
• Wymienianie ciągu słów - na ustalone wcześniej słowo lub grupę słów dziecko ma np. klasnąć;
• Nazywamy i szybko wskazujemy na sobie części ciała - dla zmylenia co jakiś czas zmieniamy kolejność;
• Podaj kolejność - układamy w rzędzie kilku przedmiotów, następnie zasłaniamy je, chowamy jeden
i pytamy dziecko, czy czegoś brakuje;
• Pytania do obrazka - pokazujemy dziecku ilustrację i prosimy, by przez kilkanaście sekund uważnie jej się
przyglądało. Następnie zabieramy rysunek i prosimy o odpowiedzenie na różne pytania dotyczące tego, co
znajdowało się na obrazku;
• Labirynty – szukanie wyjścia w skomplikowanym układzie dróg;
• Plan wydarzeń - słuchanie tekstu czytanego głośno przez osobę dorosłą, a następnie opowiadanie treści lub
układanie planu wydarzeń.
Ostatnie chwile przed zaśnięciem warto jest poświęcić na omówienie z dzieckiem wydarzeń z minionego dnia,
podzielenie się wrażeniami. Ważne jest podkreślenie przyjemnych wydarzeń. Rodzic może także opowiedzieć dziecku
o swoim dniu (stosownie do wieku dziecka) - buduje to wzajemne zaufanie, zrozumienie. Należy „wyczyścić”
wszystkie negatywne emocje, wyjaśnić nieporozumienia, kłótnie. Bajki przed zaśnięciem powinny być relaksujące,
przyjemne, bez agresji.
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STREFA MALUCHA
Polecenie: Połącz kropki, a następnie pokoloruj starannie motylka.

GĄSIENICA ZE SKARPETKI
Przygotuj: skarpetkę, styropianowe kulki, sznurek, włóczkę, filc, klej.
Sposób wykonania: Do skarpetki włóż styropianowe kulki (możesz też użyć watę). Przygotuj tyle kawałków sznurka, ile piłeczek jest
w skarpetce, a na ich końcach zrób supełki. Pierwszy sznurek zawiąż na końcu skarpetki, a kolejne przewiązuj między piłeczkami.
Aby zrobić swojej gąsienicy czuprynkę z włóczki, nawiń
na dwa palce trochę włóczki, zawiąż z jednej strony, a z drugiej rozetnij. Oczy i buzię wytnij z filcu, a następnie naklej w
odpowiednim miejscu przygotowane elementy. Gąsienica gotowa! 😊

źródło: kreatywnieaktywni.pl

Polecenie: Wytnij obrazek po przerywanej linii. Za pomocą nożyczek rozetnij go wzdłuż linii. Spróbuj złożyć obrazek z części. Naklej
złożony obrazek na kolorowej kartce papieru i pokoloruj starannie
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Wiosna tuż, tuż… Czy widzieliście już jej ślady? Wykorzystajcie kartę poszukiwaczy pierwszych oznak wiosny, zaproście do zabawy
rodzinę i obserwujcie przyrodę! Jeśli znajdzie ślad, możecie zakreślić symbol kolorowym pisakiem. Udanego tropienia oznak wiosny!

źródło: boberkowy-world.blogspot.com
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