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Rok szkolny 2015/2016, numer 1  Styczeń 2016 r. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  

im. Jana Pawła II w Rybniku 

 

 

 

 

Z okazji Nowego Roku 2016, życzymy wszystkim czytelnikom 

i ich rodzinom zdrowia, radości, pogody ducha, spełnienia marzeń, 

oraz wszelkiej pomyślności. 
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 Jak co roku w naszej  szkole odbył się konkurs na najpiękniejszy stroik. Prace były 

piękne trudno było wybrać te najpiękniejsze. Dlatego wyłoniliśmy kilka pierwszych, drugich 

oraz trzecich miejsc. Wiele prac otrzymało wyróżnienia.. 

 

Oto wyniki: 

I miejsce: 

Patrycja Miera -kl. IIa 

Julia Jarysz- kl. IIb 

Nataniel Pielka – kl. III 

 

II miejsce: 

Aleksandra Miera – kl. VI 

Magdalena Rudnicka – kl. IV 

Oliwia Kowol – kl. IIb 

 

III miejsce:  

Kamil Kasperek – kl. IV 

Kinga Forajter- kl. IIb 

Wiktoria Bernacka- kl. IIa 

Julia Klaja – kl.  IIb 

Patryk Słomka – kl. IIa 

Julia Kluczniok – kl. IIa 

 

Wyróżnienia: 

Zofia Lewandowska –kl. Va 

Milena Kwaśniak- kl. VB 

Zuzanna Buczek- kl. VI 

Jakub Wacławik- kl. Va 

Roksana Wrona – kl. IIb 

Maja Dusza- kl. III 

Zuzanna Paździorek – kl. III  

Julia Skowron- kl. Ib 

Zuzanna Lewandowska- kl. Vb 

Julia Zimończyk- kl. VI 

Monika Sokołowicz- kl. Va 

Marta Trojan- kl. III 

Emilia Dobrska- kl. IIa 

Anna Machulik- kl. IIb 

Wiktoria Szweda- kl.Ib 

Oliwia Paździorek – kl. Ib 

Michał Kolon- kl. IIa 

Magdalena Wacławik- kl. Ib 

Patrycja Szymura- kl. Ib 

Dominik Domagała- kl. III 

Barbara Paździorek – Bogulewska- kl. Ib 

Igor Migas- kl. IV 

Tobiasz Zdrzałek- kl. VI 

Stanisław Rudnicki -kl. VI 

Magdalena Owczorz- kl. IIa 

Oliwia Wieteska- kl. III 

 
 

Biblioteka szkolna realizuje program - Książki naszych marzeń. 

 

 Program ten ma na celu wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród uczniów. W ramach 

programu nauczyciel bibliotekarz organizuje  we współpracy z Powiatową i Miejską 

Biblioteką Publiczną  w Rybniku - Filia nr 12  spotkania autorskie,  uroczystości takie jak np. 

„Święto Pluszowego Misia”, „Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Miejskiej”, „Pasowanie na 

Czytelnika biblioteki szkolnej”  itp. oraz konkursy związane z czytelnictwem.  Dzięki 

programowi  biblioteka została doposażona w książki, nowości czytelnicze, które są dostępne 

dla uczniów. W ramach programu nauczyciel bibliotekarz organizuje spotkania z rodzicami, 

dziadkami, aby czytali dzieciom bajki czy baśnie. Zapraszam wszystkich chętnych do 

wspólnego czytania: „Czytanie łączy pokolenia”. Odbyło się już kilka uroczystości m. in. 

Święto Pluszowego Misia. Uczniowie poznali historię święta, rozwiązywali zagadki,  

wykonywali prace plastyczne, uczestniczyli w zabawach z pluszakami oraz odbyło się 

Pasowanie Uczniów klasy III na Czytelnika Biblioteki Miejskiej. Były to zajęcia otwarte. 

Uczniowie w obecności bibliotekarki oraz swoich rodziców, dziadków złożyli uroczystą 

przysięgę ,że będą szanowali i dbali o książki 
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 W pierwszym półroczu 2015/2016 uczyliśmy się piosenek, rymowanek, wierszyków 

oraz słówek w języku angielskim. 

W Unit 1 uczyliśmy się kolorów: black/czarny,  blue/niebieski,  yellow/żółty,  red/czerwony, 

Purple/fioletowy, orange/pomarańczowy, pink/różowy, brown/brązowy , white/biały oraz 

numbers –liczb od 1 do 10(one, two, three ,four, five, six, seven, eight, nine, ten) Śpiewaliśmy 

piosenkę „Happy Birthday”, poznawaliśmy nazwy flory i fauny: bird/ptak, fish/ryba, 

butterfly/motyl, dragon/smok, flower/kwiatek, leaf/liść. Graliśmy w różne gry.  

W Unit 2 uczyliśmy się słownictwa związanego ze szkołą: pencil/ołówek, pen/długopis, 

pióro, ruler/linijka, rubber/gumka, chair/krzesła, desk/biórko, book/książka oraz poznaliśmy 4 

instrumenty muzyczne: piano/fortepian, guitar/gitara, violin/skrzypce, drum/perkusja. 

Śpiwaliśmy piosenki „At School” oraz graliśmy w gry ćwiczące te słownictwo. 

W Unit 3 przyswajaliśmy wiedzę z działu rodzina-family. Śpiewaliśmy piosenki „My 

Family” dotyczące członków rodziny: brother/brat, sister/siostra, mum/mama, dad/tata, 

grandpa/dziadek, granny/babcia. Mówiliśmy też o uczuciach: I am happy/Jestem szczęśliwa 

oraz I am sad/Jestem smutny. Byliśmy z wizytą w cyfrowym zoo z rodziną . w tym dziale 

przyswoiliśmy zawody/jobs: pilot-pilot, doctor/doktor, vet/weterynarz oraz 

teacher/nauczyciel. Słuchaliśmy dużo piosenek oraz tekstów.  

W Unit 4 nauczyliśmy się zwrotów związanych z ciałem/body: face/twarz, head/głowa, 

hands/dłonie, arms/ramiona, legs/nogi, feet/stopy poprzez rysunki, piosenki „I,ve got….” oraz 

ćwiczenia. Poznaliśmy również zwroty związane z higieną osobista: clean/czysty oraz 

dirty/brudny. Graliśmy w różne gry sprawdzające opanowanie słownictwa.  

Pod koniec pierwszego półrocza zaczęliśmy Unit 5 czyli aktualnie poznajemy różne 

zwierzęta/pets: cat/kot, dog/pies, rabbit/królik, frog/żaba, parrot/papuga oraz mouse/mysz. 

Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę na testach sprawdzających poprzez rysowanie, 

kolorowanie oraz w ćwiczeniach. 
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CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 
29.01.2016 Dzień Babci i Dziadka  

w naszej szkole. W tym dniu, o godzinie 

10.00 uczniowie klas I- III pod kierunkiem 

swoich pań, przedstawią inscenizację 

słowno – muzyczną opartą na pięknych 

tekstach  dla Babć i Dziadków.  

Wszystkim naszym kochanym 

Babciom i Dziadziusiom z okazji 

ich święta życzymy dużo, dużo 

zdrowia, pogodnych dni, 

spokojnych nocy oraz 100 lat 

życia.

 
26.01.2016 zabawa szkolna czyli balik. Bawimy się od godziny 15 00- 17 00. Pamiętajcie  

o zmiennym obuwiu!   

 

              
15.02.-26.02.2016 wyczekiwane przez wszystkich ferie zimowe. Wszyscy uczniowie po 

pierwszym semestrze będą wypoczywać, aby zebrać nowe siły do dalszej nauki. Życzymy 

udanych zabaw na śniegu i wiele miłych wspomnień.  
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Logopeda radzi- 

Kiedy należy zgłosić się do logopedy? 

 Najnowsze badania statystyczne 

wykazują, że co trzecie dziecko w wieku 

przedszkolnym wymaga indywidualnej 

opieki logopedycznej. Coraz częściej 

spotykamy się z opóźnionym rozwojem 

mowy- obserwowanym we wczesnych 

latach życia. Pojawienie się pierwszych 

słów  i zdań jest znacznie opóźnione, jak   

i tempo ich przyrostu jest spowolnione. 

Dziecko, które dłużej niż inne używa 

prostych, dwusylabowych słów, słowa 

wielosylabowe zniekształca, zdania buduje 

nieudolnie, (co często powoduje zmianę 

ich sensu), bądź nie buduje ich wcale - 

wymaga interwencji logopedycznej. 

„Co powinno zwrócić naszą uwagę? 

-późniejsze pojawienie się 

gaworzenia (norma: 6-9 miesiąc życia) 

– późniejsze pojawienie się zdań prostych  

i złożonych (pod koniec 2 rokdziecko  

Prawidłowy rozwój mowy:  
 Dziecko trzyletnie - wymawia 

wszystkie samogłoski a, o, e, u, i, y, ą, ę, 

oraz spółgłoski p, b, m, w, f, t, d, n, ch, k, 

g, l, ś, ź, ć, dź j, ł,  

Dziecko czteroletnie - oprócz wyżej 

wymienionych, wymawia głoski s, z, c, dz,  

Dziecko pięcioletnie - dodatkowo 

wymawia głoski sz, ż, cz, dż,   

Dziecko sześcioletnie -  dodatkowo 

wymawia głoskę r, mówi zupełnie 

poprawnie pod względem artykulacyjnym, 

(wszystkie głoski wymawia i używa 

prawidłowo),  

Dziecko siedmioletnie - mówi zupełnie 

poprawnie pod względem artykulacyjnym 

(zachowując właściwy akcent, rytm  

i melodię mowy), gramatycznym 

i składniowym.  

 Każde dziecko rozwija się 

indywidualnie. Niektóre dzieci zaczynają 

wcześniej posługiwać się prawidłową 

mową, inne później. Nie należy wymagać  

od dziecka prawidłowej realizacji np. 

głoski r w wieku 4 lat, tylko dlatego, że 

kolega z grupy przedszkolnej wymawia ją 

poprawnie.  Należy znać normy i wg nich 

wstępnie oceniać mowę swojego dziecka.  

Jeżeli rodzice mają wątpliwości, powinni 

udać się do specjalisty. Być może dziecko 

potrzebuje fachowej pomocy. Ocenić 

mowę, prowadzić terapię (wywołać  

i utrwalić głoskę) powinien logopeda. 

Jednak by terapia była skuteczna, 

ćwiczenia należy wykonywać codziennie 

ok. 20 min. Dlatego istotnym jest, by 

rodzice uczestniczyli w  zajęciach  

z logopedą, aby  móc wykonywać 
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poprawnie ćwiczenia w domu. Źle 

wykonywane ćwiczenia mogą utrwalać złe 

nawyki, a co za tym idzie utrwalać wadę 

wymowy. Istotna jest również systematyka 

zajęć. 

Konsekwencje wad wymowy: 

 Zaburzenia i wady znacznie 

utrudniają naukę i odnoszenie sukcesów 

szkolnych. Dlatego tak ważna jest szybka 

diagnoza i eliminacja nieprawidłowości 

zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.   

Wczesna interwencja logopedyczna 

zapobiega późniejszym problemom.    

 Dlaczego dziecko powinno 

uczęszczać na zajęcia logopedyczne? 

 Stan mowy ma ogromny wpływ na naukę 

szkolną. Dzieci z wadą wymowy znacznie 

rzadziej osiągają sukcesy, częściej również 

są odrzucane przez rówieśników, tracą 

pozycję społeczną w grupie klasowej. 

powinno operować zdaniami prostymi,  

a pod koniec 3 r.ż. złożonymi) 

– zbyt długo utrzymujące się 

nieprawidłowe struktury gramatyczne 

– przedłużający się okres swoistej mowy 

dziecięcej”
1
 

Wady wymowy mają ogromny wpływ na 

naukę czytania, pisania i wypowiadania 

się. Najczęstsze błędy wynikają  

z seplenienia, rerania czy 

ubezdźwięcznienia, co prowadzi do zmian 

znaczenia wyrazów czy zmiany głosek. 

Trudność następuje w pisaniu ze słuchu, 

pisaniu wypracowań, rozumieniu 

czytanych tekstów, zmianach w znaczeniu 

czytanych słów. U dzieci z wadą  wymowy 

pojawiają się kompleksy i lęk przed 

mówieniem. 

Jak wynika z badań, u uczniów którzy 

mają trudności w pisaniu i czytaniu 50%  

z nich posiada zaburzenia mowy. 

Nie należy czekać i liczyć na to, że dziecko 

„wyrośnie” z wady. Konieczne są 

ćwiczenia usprawniające narządy mowy,  

a także ćwiczenia wprowadzające  

i utrwalające prawidłową wymowę głosek.   

 

                                                 
1
 http://ulogopedy.pl/opozniony-rozwoj-mowy  

www.ulogopedy.pl 

www.logopeda.pl 

polecane:  

K. Wnukowska- „Czy moje dziecko mówi 

poprawnie – poradnik logopedyczny” 

czasopismo „Forum logopedyczne”  

I.Michalak – Widera, K. Węsierska- „Będę 

wielkim mówcą” 

M. Wrzesińska- „Chcę poprawnie 

wymawiać” 

I. Rutkowska - Błachowiak – „Gimnastyka 

buzi na wesoło. Ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych dla dzieci" 

 

 

 

 

http://ulogopedy.pl/opozniony-rozwoj-mowy
http://www.logopeda.pl/
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W co się bawić z dziećmi? 

 Kiedy za oknem szaro i ponuro czas dłuży się, a dzieciom się nudzi. Rodzice też jakby 

mniej aktywni i chętni do zabawy. Brak pomysłów na ciekawe spędzenie czasu? 

Już nie!  

Podajemy kilka pomysłów w jaki sposób można bawić się z dziećmi, nie tylko w długie 

wieczory. 

Wyklejanki 

Potrzebne arkusze papieru, klej, nożyczki, grube flamastry, kolorowe czasopisma, reklamowe 

gazetki. Wyszukać w gazetach zdjęcia domu, psa, aut, drzew, kwiatów, dorosłych, dzieci, 

samolotu itd. Jedne wyciąć, inne wydrzeć. Nakleić na większym papierze całą scenę. 

Domalować szczegóły, fragmenty tła. Namalować lub nakleić naokoło ramkę. 

Bystre oko 

Najpierw dokładnie przyjrzyjcie się sobie wzajemnie. Następnie jedna osoba wychodzi,  

a reszta dokonuje jednej zmiany w wyglądzie wybranej osoby, np. zegarek zostaje przełożony 

na inną rękę, rozwiązuje się sznurowadło albo rozpuszcza włosy. Teraz wraca ten, kto 

wyszedł. Ma odgadnąć, u kogo i co się zmieniło. Stopniowo można zabawę utrudniać, 

zwiększając liczbę zmian w wyglądzie większej liczby osób. 

Pomysły zaczerpnięte ze strony www.zabawnik.org 

 

Kącik artysty.  

Przedstawiamy kilka twórczych propozycji na spędzenie wolnego czasu podczas ferii 

zimowych. 

 

Propozycja nr 1. (źródło Iwona Wilk, http://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/465-zimowy-pejzaz) 

Materiały: niebieski papier, wata, klej biurowy. 

Najpierw robimy zaspy śnieżne z waty na dole kartki. Smarujemy ją klejem i lekko 

dociskamy. Następnie watę skręcamy w małe wałeczki, formujemy z nich drzewa, z lewej 

strony kartki, z prawej strony układamy z waty choinkę, a u góry kartki chmury.  

 

Propozycja nr 2. (źródło Agata Jankowska, http://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/501-pluszowe-misie) 

Materiały: waciki kosmetyczne, wycinanka, ruchome oczy, bibuła. 

Na kartkę z obrazkiem misia dzieci naklejają waciki kosmetyczne w różnych kolorach. Na 

koniec naklejają ruchome oczy i usta wycięte z bibuły. 

 

NAPÓJ CYTRYNOWO – MIĘTOWY 

Składniki:  

1l wody stołowej, 2 płaskie łyżki suszonych listków mięty pierzowej,2 cytryny 2łyżki cukru, 

2 łyżki miodu.Listki mięty, cukier oraz skórkę zdjętą z jednej, dokładnie wysuszonej  

w gorącej wodzie cytryny zalewamy 1l wrzątku, przykrywamy, trzymamy w cieple lub na 

najmniejszym ogniu (nie dopuszczamy do zagotowania!) przez 15minut.Napój cedzimy przez 

gęste sito wyłożone gazą, dodajemy miód i sok wyciśnięty z cytryn. Podajemy schłodzony. 

 

SMACZNEGO! 

 

 

http://www.zabawnik.org/
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Trochę humoru na rozweselenie chłodnych zimowych dni. 

 

Przedszkole.. Po zajęciach przedszkolanka pomaga założyć buciki jednej  

z dziewczynek. 

Męczy się, buty są ciasne ale w końcu-weszły. Spocona siada na ławce obok dziecka. 

Dziewczynka mówi: 

-A buciki są na złych nóżkach! 

Rzeczywiście, lewy na prawy. Ściągą je więc, zakłada znowu, morduje się sapie…wreszcie! 

-A to nie są moje buciki…- mówi nagle dziewczynka. 

Przedszkolanka zaciska zęby, ściąga buty ociera pot z czoła… 

-…to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.  

Pani zaciska pięści, liczy do dziesięciu…Wciąga buciki znowu na nogi dziewczynki. 

Uspokaja oddech. Zakłada jej płaszczyk, czapeczkę… 

-Masz rękawiczki? -pyta dziewczynkę 

-Mam, schowane w bucikach! 

 

Mamusiu, dzieci w szkole mówią, że dużo jem. 

-Nie, nie Jasiu. Nie przejmuj się to nie prawda, tylko zjedz zupkę bo mi wanna potrzebna. 

 

 

KRZYŻÓWKA 

 

    

       

    

          

         

      

        

        

        
1. Jemy je latem 

2. Kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia 

3. „Śmiejące się” zwierzę 

4. Dziewczyny z naszej szkoły grają w… 

5. Czerwone kuleczki- dar jesieni 

6. Obecna pora roku 

7. Rybnik to nasza mała… 
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