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Niusik

Łamigłówki
dla małej i dużej główki

Z (nie byle jaką) wizytą w Estonii
Kto, kiedy, gdzie i co widział?

Moda dziecięca
Trendy; wiosna-lato 2018

Łasuchowo
Racuchy, nutella z soczewicy

Logopedia dla Flisaczków
Prawidłowy rozwój mowy

Ciekawostki o Estonii
Jak obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny?

Kilka slów na powitanie…
Po dłuższej przerwie oddajemy w Wasze ręce kolejny numer gazetki przedszkolnej
„Flisaczkowy Niusik”. Wracamy do Was z garścią nowych artykułów. Mamy
nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Wszystkich Naszych stałych
czytelników oraz nowych fanów zapraszamy do zapoznania się z nowym
wydaniem gazetki. Jesteśmy z Wami już 5 lat (pierwszy numer gazetki
wydaliśmy w marcu 2013 roku) !!!

Co za nami?
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Co przed nami?

- weekend majowy
- Dzień Mamy i Taty,
-Boże Ciało, Dzien Dziecka
- wspaniała współpraca z Naszymi Przedszkolakami
i ich Rodzicami
- konkursy, zabawy i Pożegnanie Naszych 6-latków…

Pierwszy Dzien Wiosny

21 marca
obchodziliśmy
Pierwszy Dzień
Wiosny. Zerknijcie
jak flisaczkom minął
ten dzień.
A oto i kolorowe,
filcowe torebki 5letnich
Koperniczków
i szalone, wiosenne
zabawy 6-letnich
Flisaczków

4-letnie Żabki spędziły
przedpołudnie w
Pracowni Alternatywnej
przesadzając rośliny
i ozdabiając recyklingowe
doniczki

Gofry
3-latków
2 szklanki (300 g)
mąki pszennej
(najlepsza luksusowa)
2 szklanki (500 ml) mleka.
2 jajka.
1/3 szklanki
oleju rzepakowego.
2 łyżki cukru.
opcjonalnie: owoce/powidła/
cukier puder/rozpuszczona
czekolada.

Kolorowo ubrane 5-letnie Tubadejki
z babeczkowymi żonkilami
5-letnie Katarzynki z bocianami
stojącymi na jednej, papierowo-rolkowej nodze

Ciekawostki o Estonii
1. Niepodległość od ZSRR uzyskana została
20 sierpnia 1991 roku.
2. Gęstość zaludnienia wynosi 28,4
osób/km2. Jest to jeden z najmniej
zaludnionych krajów w Europie.
3. Kraj ten jest 7 razy mniejszy od Polski.
4. Główna religią jest luteranizm, 10%.
5. Najwyższym szczytem jest Suur
Munamägi, 318 m n.p.m.
6. Najdłuższą rzeką jest Vőhandu, 162 km.
7. Pełna nazwa kraju - Republika Estońska.
8. Ustrój polityczny - republika parlamentarna.
9. W skład Estonii wchodzi ponad 1500 wysp
i wysepek w Zatoce Ryskiej.
10.Kraj ten zamieszkuje około 4 000
Polaków.
11. Najdłuższy dzień w lecie trwa ponad 19
godzin, podczas gdy najkrótszy zimowy dzień
tylko 6.
12. W kraju tym znajdują się farmy strusi.
13. Nielegalne jest kopiowanie nut.
14. Najstarsza apteka na świecie znajduje się
na Starym Mieście w Tallinnie.
15. Aby otrzymać prawo jazdy trzeba zdać
dodatkowy egzamin prowadzenia pojazdu
zimą.
16. W języku estońskim jest 14 przypadków,
nie ma czasu przyszłego, ani określenia płci.
Za to są 3 różne czasy przeszłe.
17. Ponad 20% terenu kraju to torfowiska.

Nie każdy wie, że Estonia ma ponad 1500
wysp! Większość z nich jest
niezamieszkana. Na największe z nich Saaremaa i Hiiumaa - można przypłynąć
promem z Parnawy. Dla wielu
najpiękniejszą wyspą jest Kihnu, na której
mieszka tylko 600 osób, różniących się
mocno od mieszkańców pozostałej części
Estonii zarówno kuchnią, zwyczajami jak i
religią (w przeciwieństwie do
protestanckiej większości, tutejsi
wyspiarze są głównie prawosławni).
Na pewno każdy powinien zobaczyć Tallin,
czyli stolicę Estonii. Piękna, gotyckosecesyjna starówka, ciekawe muzea (w tym
słynne KUMU - Muzeum Sztuki
Nowoczesnej), francuski park z carskimi
rezydencjami, najstarszy w tej części
Europy ratusz i wiele innych interesujących
budowli, takich jak 45-metrowa wieża Pikk
Herman.

Estońskie perspektywy
Nieczęsto, zdarza się, że „Królowa Matka” opuszcza swoje
gniazdo. Zakupy, księgowa, kuratorium, wydział oświaty.
„Wypada” zwykle tylko na chwilę, żeby załatwić kilka spraw,
zaraz potem wraca by móc… mieć na oku tego, lub tą, którego
w danej chwili należy na oku mieć. Sprawa jest prosta-od
wyjazdów jest sierpień, ot tyle. Tym razem jednak… było
inaczej! Do kilkudniowego udziału w wyjeździe studyjnym do
Tallina zachęciło naszą Panią Dyrektor Kujawsko-Pomorskie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Celem marcowego
wyjazdu było pisząc w skrócie; „poznanie organizacji systemu
kształcenia w Estonii”. Po powrocie, rozmarzoną wciąż
podróżniczkę, podpytałyśmy co w estońskiej trawie piszczy.
Naj-momenty zdradzamy i Wam, oto one:

Estońskie momenty (czyli dyrektorskie BEST OF)

Najweselszy: „-Najszczerzej roześmiałam się wchodząc do jednego z tallińskich pokoi
nauczycielskich. Kojące błękity i biele na ścianach, pod nogami koce, materace, miękkie
dywany. Z sufitów zwisały hamaki, krzesła brazylijskie, na ścianach grafiki przedstawiające
mówiąc w skrócie –ciszę i spokój… A nauczyciele, rzecz jasna „wyluzowani”, uzupełniali
dzienniki siedząc na obszernych pufach sako: -No… tego jeszcze nie było-pomyślałam!”
Najciekawszy: „-Pewnego deszczowego poranka w planach mięliśmy wizytę w jednej z
największych estońskich szkół, w której codziennie uczy się około 1360 uczniów, w wieku
od 7 do 19lat! Ogromna ilość dzieci, w tak różnym wieku, plątaniny korytarzy, pięter-moje
pierwsze skojarzenia można było określić jako jeden wielki chaos. Pomyliłam się jednak
bardzo. Otóż pierwszymi dźwiękami, które usłyszałam wchodząc do imponującego,
historycznego i pięknie utrzymanego budynku szkoły były pieśni estońskie wyśpiewane na
nasze powitanie przez mieszany chór uczniowski, łączący wyjątkowe głosy zarówno
najmłodszych jak i najstarszych uczniów szkoły. To było wyjątkowo ciekawe
doświadczenie.”
Najbardziej szokujący: „-Zdziwiły mnie bardzo dwa fakty;
ogólnokrajowa komputeryzaacja i wszechobecny język angielski,
którym płynnie posługują się i mali i duzi mieszkańcy Estonii”.
Najbardziej niezwykły: „-Estońskie dzieci są wyjątkowo ciche,
skromne, ale i pomocne! Są typami melancholików. Bardzo
zdziwiłam się nie widząc nikogo biegającego po szkolnych
korytarzach czy puszczającego głośno muzykę.”
Najdziwniejsze: „-Nie do opisania jest uczucie podziwiania
Bałtyku, który po horyzont jest… zamarznięty! Nie ma co - budzi
respekt, zupełnie jak nie nasz, wakacyjnie przyjemny Bałtyk”.

Prawidłowy
rozwój mowy
czyli czego możemy oczekiwać
od dziecka, a na co ma
jeszcze czas…

Dziecko 3 letnie

• Powinno już wymawiać wszystkie samogłoski ustne i nosowe, spółgłoski:
p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h, t, t, d, n, l, ł, j.
• Pojawiają się głoski syczące: s, z, c, dz, ale nadal mogą być zmiękczane.
• Może opuszczać sylaby początkowe lub końcowe (np.: molot-samolot, ) do 5 roku życia.
• Może przestawiać głoski w wyrazie (np.: lokano-kolano)
• Tworzy nowe wyrazy (żelazko- prasowaczka, powąchać-popachnić)

Dziecko 4 letnie

• Wypowiada już poprawnie głoski: s, z, c, dz
i nie zamieni ich zmiękczone odpowiedniki ś, ź, ć, dź.
• Pojawiają się głoski szumiące: sz, ż, cz, dż, jednak nadal mogą być wymieniane na s, z, c, dz. Gdy
dziecko opanuje głoski szumiące może pojawić się hiperpoprawność, czyli wstawianie trudnych
głosek do wyrazów np.: sztół, czukierek.
• Pojawia się r, choć jej brak nie powinien niepokoić.

Dziecko 5 letnie

• Potrafi już bezbłędnie powtórzyć sz, ż, cz, dż,
choć w mowie potocznej mogą wciąż być zastępowane przez s, z, c, dz.
• Pojawia się r, choć może być jeszcze artykułowane jako j lub l.
• W swoich wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń oraz zależności przyczynowo – skutkowe i
są one zwykle poprawne gramatycznie.

Dziecko 6 letnie
• Powinno poprawnie wymawiać wszystkie
dźwięki, nawet te najtrudniejsze do opanowania,
czyli głoski sz, ż, cz, dż oraz r.

Łasuchowo
Racuchy owsiane z jabłkami

Składniki (na dwie porcje):
10 dkg płatków owsianych
1 szklanka mleka
3 łyżki miodu
2 jabłka
1 łyżeczka cynamonu
1 jajko
1 łyzka masła klarowanego
Sposób wykonania:
Płatki owsiane zalać mlekiem, dodać łyżkę miodu – gotować na małym ogniu, aż płatki
całkowicie wchłoną mleko, następnie wystudzić.
Jabłuszka pokroić w kostkę. Na pozostałym miodzie usmażyć je i oprószyć cynamonem.
Białka oddzielić od żółtka. Białka ubić na sztywną pianę – bardzo delikatnie połączyć ze
schłodzonymi płatkami, dodać żółtko i wymieszać.
Na masełku klarowanym smażyć racuszki (formować łyżką), z każdej strony po minucie.
Gotowe racuchy odsączyć na ręczniku papierowym.
Podawać z przesmażonymi jabłuszkami z miodowym sosem.

Nutella z soczewicy
Składniki:
1 puszka soczewicy
2 łyżki miodu
2 łyżki kakao
1 łyzka masła

Sposób wykonania:
Soczewicę zblendować, dodać wszystkie składniki,
raz jeszcze zmiksować i GOTOWE!!!

Kącik mody dla najmłodszych.
Trendy wiosna-lato 2018

Żegnamy zimę, witamy wiosnę! To najwyższy czas by ciepłe swetry i grube kurtki
zaszyły się w ciemne zakamarki naszych szaf, a na pierwszy plan wysunęły się kolory i
piękne wiosenne outfity. Sezon wiosenno-letni szykuje dla Nas wiele niespodzianek!;)
Moda dziecięca, tak jak i ta dla dorosłych podlega określonym trendom, które co roku
ulegają zmianom. Definicja słowa moda dla każdego z Nas brzmi zupełnie inaczej, ale
bez wątpienia każdy oczekuje tego, aby dziecko wyglądało ładnie, schludnie, a do tego
czuło się dobrze, dlatego mottem mody dziecięcej jest „komfort i wygoda”!
Co Wy na to, aby, ten sezon był pod znakiem
beztroski, cudownie pachnących, kwiecistych
ogrodów i sadów wypełnionych soczystymi
owocami…? Ja uważam, że to fantastyczny pomysł!
Kwiaty, owoce, krata, pasy. Hafty, tiule, plisy i
koronka, a to wszystko w ciepłych, nasyconych
barwach. To jedna z tegorocznych, bardziej
dziewczęcych propozycji.

1. Lato w Sadzie

2. Safari

A może zamiast sadów, ogrodów i powiewu świeżości
postawimy na coś bardziej szalonego, egzotycznego i
wraz z Nelą, ulubienicą naszych przedszkolaków
wcielimy się w łowców mody na odległym safari?
Pomarańcz, brąz, żółć, zieleń (ta zgaszona, jak i ta
bardziej nasycona) oraz motywy zwierzęce królować
będą na lnianych sukienkach, zamszowych
kurteczkach czy bawełnianych szortach.

W modzie dziecięcej nie zabraknie
również bieli i błękitu. Poza wygodnymi,
codziennymi ubraniami, projektanci mody
dla najmłodszych proponują nam również
pasiaste koszule, lekkie sukienki i
eleganckie chłopięce marynarki.

3. Szyk i elegancja.

Myślę, że wybór jest naprawdę spory i z pewnością każdy rodzic znajdzie idealny styl
i piękne ubranka dla swojego malucha. Zatem drodzy rodzice – wymieniamy garderobę
i ruszamy na zakupy, bo część kolekcji wiosennej pojawia się już na sklepowych półkach.

Arteterapia
wiosenne drzewko

Potrzebne
będą:
- woreczek strunowy
- brązowy papier
techniczny,
bądź samoprzylepny
- klej
- farba w kolorze
różowym
- popcorn

Nadeszła wiosna!!! Upragniona, kolorowa, pachnąca,
niezwykła wiosna! Pełni energii zabieramy się do
pracy. Tym razem będziemy skupiać się na
malowaniu przepięknych wiosennych drzew, a
dokładniej kwitnącej wiśni. Spróbujemy zamknąć
ją w woreczku, by na dłuuuuuugo cieszyć się jej
niesamowitą barwą.

Krok 1

Wycinamy drzewko i przyklejamy
je na woreczek strunowy

Krok 2
Woreczek
napełniamy farbą

Krok 3
Zamykamy szczelnie woreczek
i rozmasowujemy farbę

Krok 4
Na zakończenie,
na wierzch
woreczka
przyklejamy
pachnący
popcorn

Gotowe! Czyż nie jest
cudne? Do tego pięknie
pachnie, a w czasie pracy
też można kilka skosztować

