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GAZETKA DLA RODZICÓW I DZIECI
Z NIEPUBLICZNEGO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA
„OCHRONKA” IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
W NOWYM SĄCZU
NR 13 KWIECIEŃ 2021
„Módlmy się i pracujmy,
Opatrzność Boża, jak nie zapomina
o biednych ptaszętach,
tak i o nas pamiętać raczy”
Bł. Edmund Bojanowski

Niech Zmartwychwstały Pan Jezus
napełni serca dobrem i pokojem,
umocni wiarę oraz obdarzy
radością, nadzieją i miłością
Dyrekcja
i pracownicy „Ochronki”
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Bajka logopedyczna
pt. „Urodziny Kubusia Puchatka”
opracowała Ewa Gut

Pokoloruj obrazek

Nadszedł dzień urodzin Kubusia Puchatka. Jego przyjaciele ze
Stumilowego Lasu wraz z Krzysiem postanowili zorganizować dla niego
przyjęcie niespodziankę.
Krzyś zajął się przyrządzeniem tortu urodzinowego. W wielkiej
misce ubił pianę z jajek (wykonujemy obroty językiem, najpierw
w prawo, później w lewo), dodał do niej mąkę (wysuwamy wąski język
jak najdalej do przodu) i proszek do pieczenia (wysuwamy wąski język
jak najdalej do przodu). Następnie całość przełożył do blaszki i wstawił
do piekarnika (wypychamy dolne zęby językiem). Kiedy ciasto było już
gotowe Krzyś posmarował je masą miodową (przesuwamy językiem po
podniebieniu od zębów w kierunku gardła i z powrotem).
Po południu wszyscy razem zapukali do Kubusia Puchatka
(wypowiadamy: puk, puk). Na widok przyjaciół i tortu urodzinowego
Kubuś bardzo się ucieszył (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując
zębów). Po wysłuchaniu głośnego Sto Lat, szybko zdmuchnął świeczki
na torcie (wdychamy powietrze nosem, a następnie wypuszczamy
ustami) i zabrał się do jego krojenia. Krzyś pomógł mu poczęstować
urodzinowym ciastem przyjaciół. Wszyscy jedli tort ze smakiem
(oblizujemy się).
W końcu nadeszła chwila, której Kubuś nie mógł się doczekać,
a mianowicie rozpakowywanie prezentów. Szybko, więc odkleił
wstążeczki, którymi były zapakowane (przyklejamy język do
podniebienia
i
odrywamy
go
z
głośnym
mlaśnięciem).
Przyjęcie urodzinowe podobało się każdemu, szczególnie uradowany
był Kubuś Puchatek, że mógł tak miło spędzić swoje urodziny
i że przyjaciele go nie zawiedli.
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Policz takie same obrazki. Narysuj właściwą ilość
kropek pod każdym obrazkiem.
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