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„Zwiastuny wiosny” 

  

- Wstawajcie śpiochy! – budził dziadek Olka i Adę- Mamy już wiosnę! Od dzisiaj mamy tyle 
samo dnia co nocy, a od jutra dzień będzie coraz dłuższy, a noc coraz krótsza… Aż do 
wakacji! 

- Wiosna, a spać się chce! Jestem senny —wiosenny! 

-Nie marudź ,wstawaj szybko, a nie pożałujesz! I ty Ada też! 

-A mogę dośnić do końca moją bajeczkę? 

-Dobrze, daję wam piętnaście minut na obudzenie i wyjście z łóżka! 

Po piętnastu minutach dzieci były na nogach, myły buzie i ręce w umywalce, czyściły zęby. 

-Ubierajcie się wychodzimy! 

-A co będziemy robić?- spytała Ada 

-Wyruszamy na poszukiwanie wiosny! 

- A jak wygląda wiosna? – spytała Ada. 

- Za chwilę ją zobaczysz! 

Ada wyobraziła sobie wiosnę jako panią w zielonej sukni, z wiankiem na głowie, niosąc 
koszyk pełen kwiatów. Olek rozglądał się, szukając zwiastunów wiosny . 

-Ja tu widzę tylko zimę! Wszędzie śnieg, drzewa są gołe, bez liści, gdzie tu wiosna? 

Tak myślisz? Rozejrzyj się i patrz uważnie, to zobaczysz wiosnę! 

Nagle Ada zatrzymała się. 

O, jakie ładne białe kwiatki! Wyrastają ze śniegu! 

-To przebiśniegi! Widzisz, Olku, Ada pierwsza zauważyła wiosnę! 

-O, a tam  takie fioletowe kwitną! Ale ich dużo! 

- To są przylaszczki! Dwa punkty dla Ady! 

Ada, dumna, rozglądała się wszędzie. 



- O, jeż wyłazi spod gałęzi! 

- Obudził się ze snu zimowego! 

- O bazie, rosną na wierzbie! 

-Brawo, Olku, to też oznaki wiosny! 

Na polu, między płatami topniejącego śniegu, zieleniło się coś jak trawa. 

-O zielone rośnie!- zawołał Olek. 

-To wschodzi ozimina- zboże zasiane jesienią, które przezimowało na polu! 

- O lecą, jaskółki! 

- Brawo! Jedna jaskółka nie czyni wiosny, ale całe stadko- tak! – powiedział dziadek. 

-Jedna jaskółka mogła przezimować w norce u kreta, razem z Calineczką!- stwierdziła Ada 

-Wiosną niedźwiedzie budzą się z zimowego snu, wychodzą głodne ze swojej gawry i 
szukają tłustych małych dziewczynek do zjedzenia! – zażartował Olek 

- Ale mnie nie zje, bo powiem, że jestem niesmaczna! – powiedziała Ada, ale na wszelki 
wypadek  rozglądała się dookoła. 

- Ada, nie słuchaj go, tu nie ma niedźwiedzi! Co najwyżej mogły obudzić się borsuki i 
chomiki! 

- Ale one nie jedzą dzieci? – upewniła się Ada 

- Z tego co wiem, to nie!- uśmiechnął się dziadek. 

Dzieci usłyszały głośny dźwięk dochodzący znad podmokłych łąk. 

- Co tak hałasuje? Zdziwił się Olek. 

-To żuraw! Jego klangor niesie się wiele kilometrów! 

- Żurawie przyleciały? 

- Już miesiąc temu! Zawsze przylatują, zanim zacznie się wiosna! 

- O bociany, bociany, bociany – zawołała Ada. 

Wysoko na niebie krążyły bociany. Wracały do swoich gniazd. 

-No to już możemy być pewni, że wiosna nadeszła! – powiedział dziadek. 



                                                                                

Optymistyczna bajka terapeutyczna w czasie pandemii 

Marta Dubiel  

Przyjaciel 

    Był piękny wiosenny dzień. Za oknem słońce coraz mocniej przygrzewało  
i oświetlało budzące się do życia rośliny. Pierwsze kwiaty zaczęły na klombach rozchylać swoje 
kolorowe płatki. Lilka patrzyła na to idąc z mamą. Powinno ją to cieszyć, gdyż lubiła wiosnę i 
budzącą się do życia przyrodę. Tym razem było jednak inaczej. Nie było słychać śmiechu ani 
radosnych okrzyków dzieci. Place zabaw i skwery, które dawniej tętniły o tej porze życiem były 
puste. Od czasu do czasu Lilka widziała dzieci, które grzecznie szły w pośpiechu przy rodzicach. 
Na ich twarzach też było widać smutek. 

 Gdy doszły do domu dziewczynka poprosiła mamę, że zostanie w ogrodzie  
i posiedzi na ławce przed domem.  

Była tak zamyślona, że nie zauważyła gdy obok niej pojawiła się maleńka zielona postać. Ubrana w 
zielony kubraczek przypominający kształtem listek  
z bujnymi żółtymi włosami jak płatki kwiatów. Przysiadł na jej ramieniu tak delikatnie, że nawet 
tego nie poczuła.  

Usłyszała nagle radosny głos. 

-Witaj! Jestem Ekoludek. 

Lilka w pierwszej chwili była zaskoczona, ale uśmiechnęła się i grzecznie przedstawiła. 

-Przyleciałem z daleka, bo wyczułem, że coś Cię martwi. Coś o czym chciałabyś porozmawiać- 
powiedział Ekoludek. 

Dziewczynka popatrzyła na niego zdumiona i oczarowana jednocześnie. Miał rację, bardzo chciała 
porozmawiać z kimś o swoich troskach. Tylko to nie było takie proste… Nie wiedziała jak zacząć.  

Gdy już zaczęła mówić to mówiła… mówiła… i mówiła. Nie mogła przestać. Ekoludek słuchał ze 
zrozumieniem  i kiwał główką. Lilka opowiedziała o tym jak dawniej dzieci radośnie bawiły się na 
placach zabaw, jeździły na rowerach  



i mogły się razem spotykać. Żaliła się , że nie może iść do przedszkola i spotkać się ze swoimi 
koleżankami i kolegami oraz paniami. Ekoludek zamyślił się i po chwili powiedział. 

-Popatrz idzie do nas wiosna . Wszystko dookoła budzi się do życia, rozkwita na nowo. Tak samo 
będzie się działo z wirusem przez którego nie chodzisz do przedszkola i nie bawisz się z 
koleżankami. Z wiosną nas wirus będzie znikał. Będziemy mniej chorować, mieć lepsze humory i 
więcej energii i sił. 

Lilka słuchała uważnie Ekoludka, a na jej twarzy zaczął pojawiać się uśmiech. Nawet nie 
zauważyła, że na schodach stała jej mama i coś do niej mówiła. 

-Lilka mam  dla Ciebie dobrą wiadomość. Właśnie dostałam od waszej Pani informację, że od 
poniedziałku wracacie do przedszkola- powiedziała mama. 

- Hurrraaaa! - tylko tyle zdołała wykrzyknąć dziewczynka. 

- Bardzo Ci dziękuje – wyszeptała Lilka do swojego przyjaciela, który nadal siedział na jej 
ramieniu. 

- Wiedziałam , że mi pomożesz- i radośnie  uśmiechnęła się do niego. 

- Pamiętaj, że gdy będziesz myślała pozytywnie i pragnęła czegoś z całego serduszka to wszystko 
się spełni. Żaden nawet najgorszy wirus nie stanie Ci na przeszkodzie.  

I tymi słowami pożegnał się.  

Lilka w podskokach z uśmiechem na twarzy poszła do domu. Wiedziała o tym, że zawsze może 
liczyć na swojego przyjaciela.  



MĄDROŚCI EKOLUDKA 

ANKYLOGLOSJA OKIEM LOGOPEDY 

Ankyloglosja, czyli skrócone wędzidełko języka, jest istotnym problemem 
logopedycznym. Wpływa nie tylko na artykulację, lecz także na stan funkcji 
orofacjalnych, karmienie piersią, higienę jamy ustnej oraz powstawanie wad zgryzu. 

Pod koniec XX w. zdecydowanie dominował pogląd, że powinniśmy próbować 
poprzez ćwiczenia usprawniające język doprowadzić do „rozciągania wędzidełka” 
i prawidłowej artykulacji, a przecięcie wędzidełka było zalecane w wyjątkowych 
przypadkach (Styczek 1979; Stecko 1991; Mackiewicz 1992; Zalewski 1992; Skorek 
2001). Można było też spotkać opinie i stanowiska, że „wędzidełko języka nie ma 
żadnego wpływu na wymowę” (Zaleski 1992). Obawiano się także, że przecięcie 
pozostawi zrosty i jeszcze bardziej ograniczy ruchomość języka. 

Obecnie każdy logopeda wie, że zawsze, gdy stwierdzamy wadę w budowie 
wędzidełka języka, jedynym skutecznym rozwiązaniem jest zabieg przecięcia 
wędzidełka, który da szansę na uzyskanie prawidłowej ruchomości języka, 
a następnie – pod wpływem terapii logopedycznej – przyczyni się do uzyskania 
prawidłowej artykulacji. Skuteczność tego postępowania udowodniła już przed laty 
w swoich badaniach Barbara Ostapiuk. Badaczka wskazała, że wędzidełko języka 
w przypadku wystąpienia wady należy przeciąć, skuteczność tego zabiegu zawsze 
będzie wpływała na poprawę ruchomości języka, a następnie, pod wpływem terapii 
logopedycznej, nastąpi poprawa artykulacji. Te prekursorskie badania Ostapiuk 
zostały przeprowadzone w latach 1995–2000, a ich wyniki zostały opublikowane już 
w 2000 r. w pracy doktorskiej autorki „Warunki skuteczności logopedycznej terapii 
dyslalii ankyloglosyjnej”.  



W medycznych publikacjach naukowych są opisywane różne klasyfikacje i typy 
ankyloglosji oraz narzędzia do jej oceny (zob. Hazelbaker 1993, 2010; Kotlow 1999, 
2013,Martinelli2015, Watson Genna 2016).  

 

 

ZABIEGI CHIRURGICZNE STOSOWANE W ANKYLOGLOSJI 

Frenotomia (frenulotomia), czyli przecięcie (wycięcie) wędzidełka języka, jest 
prostym, niebolesnym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu miejscowym. 
Najczęściej zabieg ten jest wykonywany u noworodków i niemowląt lub dzieci 
w wieku przedszkolnym, chociaż można go wykonać w każdym wieku. Zdarza się, 
że frenotomię trzeba nawet kilkakrotnie powtórzyć, jeśli ruchomość języka jest 
niewystarczająca. Po zabiegu pojawia się niewielkie krwawienie, a ryzyko 
wystąpienia powikłań jest bardzo małe. Czasami wskazany jest zabieg wycięcia 
wędzidełka, połączony z założeniem szwów i plastyką. Wówczas może być 
wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. 

ANKYLOGLOSJA JAKO PROBLEM LOGOPEDYCZNY 

Niedorozwój wędzidełka języka, czyli popularnie mówiąc jego skrócenie, może 
znacznie ograniczać bądź wręcz uniemożliwiać ruchy języka, a za tym idzie już cała 
lista niekoniecznie przyjemnych konsekwencji: 

• trudności ze ssaniem – język “przyklejony” do dna buzi niemowlęcia nie jest 
w stanie w odpowiedni sposób złapać brodawki czy smoczka, docisnąć jej do 
podniebienia i ssać pokarmu, co doprowadzi najpewniej do problemów z 
karmieniem, a w konsekwencji do utrwalenia się infantylnego sposobu 
połykania. 

• trudności z jedzeniem – na późniejszym etapie rozwoju dziecko nie będzie w 
stanie prawidłowo gryźć, przeżuwać i połykać pokarmu, ponieważ te 



czynności wspomaga prawidłowa praca języka. Może się więc krztusić bądź 
dławić, kawałki jedzenia mogą wypadać z buzi, a sam proces spożywania 
pokarmów stanie się uciążliwym obowiązkiem. 

• ślinienie – język w naturalnej fazie spoczynku (gdy aktualnie nie mówimy, nie 
jemy, nie pijemy) powinien być przyklejony całą swoją masą do naszego 
podniebienia; skrócenie wędzidełka powoduje iż język znajduje się nieustannie 
na dnie jamy ustnej co uniemożliwia mu prawidłowe zgarnianie i przełykanie 
gromadzonej w jamie ustnej śliny, a jej nadmiar będzie wypływał poza buzię. 

• wady wymowy – mało sprawny język ze skróconym wędzidełkiem 
uniemożliwia prawidłową realizację większości głosek, zwłaszcza [l] [r] [t] [d] 
[n] [sz] [ż] [cz] [dż], czasem też [k] [g]. Jeśli więc Wasz maluch nie wymawia 
którejś z tych głosek warto sprawdzić czy jedną z przyczyn nie jest właśnie 
zbyt krótkie wędzidełko. Pozostałe głoski także mogą brzmieć nieprawidłowo, 
nieczysto i będą realizowane np. z niewłaściwym miejscem artykulacji. 

• niska sprawność artykulacyjna – trudności z pionizacją języka oraz 
unoszeniem szerokiego języka, kłopoty z wykonywaniem nawet prostych 
ćwiczeń artykulacyjnych, problemy z ruchomością języka w obrębie buzi, 
niska świadomość artykulacyjna.. i tak dalej. 

• wady zgryzu – prawidłowo ułożony w buzi język jest naturalnym szkieletem 
dla naszego podniebienia oraz zgryzu. Nieprawidłowa praca języka może 
sprawić, że dziecko będzie szukało alternatywnych miejsc artykulacji np. 
wkładać język między zęby, zalegający na dnie buzi język będzie wypychał 
żuchwę w przód, s gdy taki wzorzec utrwali się nie trudno o wady zgryzu. 

Musimy pamiętać– wędzidełka nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wydłużyć 
ani rozciągnąć, a nieumiejętne ćwiczenia pionizacji czy intensywne masaże 
wykonywane na siłę wyrządzą więcej szkody niż pożytku. Jedyne co możemy 
zrobić przy nieznacznym skróceniu to poprawić nieco ruchomość języka i 
wypracować nieco lepsze realizacje funkcji, ale nigdy nie będą one w pełni 
normatywne. Sam zabieg przecięcia wędzidełka nie spowoduje też usprawnienia 
języka, daje natomiast możliwości do bezpiecznych i efektywnych ćwiczeń. 

Opracowała  
mgr Marta Dubiel 



LICZ Z EKOLUDKIEM 



MYŚL, MYŚL, MYŚL!!! 



DZIEŃ KOTA 

17 lutego obchodziliśmy  jak co roku Dzień kota. Dzieci wcieliły się w koty, 
naśladowały ich zachowania , poznały mnóstwo kocich zabaw, piosenek                 

i wierszy .  

 



WIOSNA W OGRODZIE 
Zajączki to prawdziwi ogrodnicy!!!

Kiedy tylko robi się cieplej, za oknem widać pierwsze oznaki wiosny czym prędzej 
biegniemy do naszego przedszkolnego ogródka. Sprzątamy, siejemy, sadzimy i czekamy, 

kiedy wiosenne słoneczko i deszczyk pomoże naszym roślinkom urosnąć :-)



TYLKO FALUBAZ 

Ogromnie się cieszymy ze zwycięstwa naszego Adasia w konkursie „Tylko 
Falubaz”. Jego praca zdecydowanie zasłużyła na to zwycięstwo!!! W nagrodę 

Adaś otrzymał wspaniały strój sportowy. Gratulujemy!!!

 



X ŚWIĘTO OPTYMIZMU 

W DNIU 10 MAJ OBCHODZILIŚMY W PRZEDSZKOLU X ŚWIĘTO OPTYMIZMU Z 
NUTĄ ŚLĄSKĄ. 

W TYM DNIU GRUPA ŻABKI PODJĘŁA SIĘ WYKONANIA DZIAŁANIA, W 
KTÓRYM WYKONALIŚMY SAMODZIELNIE KANAPKI PODCZAS I ŚNIADANIA 
TAKŻE STWORZYLIŚMY WESOŁĄ KOMPOZYCJĘ OWOCOWĄ PRZY DRUGIM 

ŚNIADANIU. OBIAD RÓWNIEŻ BYŁ Z NUTĄ ŚLĄSKĄ…. 

DZIECIOM BARDZO PODOBAŁO SIĘ, ŻE SAME PRZYGOTOWAŁY SOBIE 
ŚNIADANKO.  



ZABAWY Z TABLICĄ 
Zabawy z tablicą interaktywną, urozmaiciły nasze codzienne zajęcia . Dzięki 

takiej aktywności dzieci nie tylko się bawią , ale również pobudzają 
wyobraźnię, zmuszają do kreatywności i zadawania pytań. 

 

 



DZIEŃ KOBIET 

8 marca był bardzo uroczystym dniem w grupie „Wiewiórki”. Wspólnie 
celebrowaliśmy Dzień Kobiet, chłopcy wręczyli koleżankom kwiatki                      

i zaśpiewali im głośno i radośnie  „Sto lat”.  



DZIEŃ ZIEMI 

22 kwietnia obchodziliśmy w naszej grupie „Dzień Ziemi”. Maluszki uczyły się 
o tym, co szkodzi naszej planecie. Dowiedziały się  jak troszczyć się o 

środowisko naturalne, przyrodę, by nasza Ziemia była czysta, zdrowa i piękna. 



KODOWANIE NA DYWANIE 

Zajączki to prawdziwi mistrzowie kodowania!!! Uwielbiamy kodowanie 
pod każdą postacią, a szczególnie gdy towarzyszy nam w tym nasz 

ulubiony robot – Ozobot :-) 

 
  



ZABAWY Z CHUSTĄ I KOSTKĄ 

Zabawy z chustą czy z kostką na przeliczanie są doskonałą formą kreatywnej 
zabawy , integruje ze sobą grupę oraz pobudza wyobraźnię i myślenie.

 

 

 
 



MAŁY MIŚ W ŚWIECIE EMOCJI 

Kontynuując projekt Mały Miś w świecie wielkiej literatury realizujemy moduł 
Mały Miś w świecie emocji poznając tym samym czym jest radość, strach, 

smutek, a także złość. Dzieci wiedzą jak sobie radzić z różnymi emocjami. W 
ramach projektu wykonaliśmy gniotki antystresowe. 



SIEJEMY 



DZIEŃ LEGO 

Dzieci z okazji „Międzynarodowego dnia Lego” układały w grupach 
konstrukcje domów. Praca zespołowa była nowym wyzwaniem dla 

dzieci, z którym sobie świetnie poradziły.

 



WESOŁA ORKIESTRA 

Podczas zajęć z Panią Lidzią dzieci poznawały instrumenty perkusyjne. 
Rezultatem tych zajęć był wspaniały koncert w wykonaniu „Wiewiórek”.

 

 



OGRÓD BOTANICZNY 

Jako Ekoludki uwielbiamy przyrodę. Co roku nie możemy się doczekać, kiedy w naszym ogrodzie 

botanicznym zakwitną wszystkie drzewa i krzewy. 

 



KONKURS O ZDROWIU 

W maju odbył się w naszym przedszkolu konkurs o zdrowiu. I miejsce zajęły dzieci z grupy 

„Zajączki”, które zaprezentowały teledysk pt. „Myję zęby”. :-) 

 

 



DZIEŃ PROFILAKTYKI 

W Dniu profilaktyki uczestniczyliśmy w bardzo ważnych zajęciach, na których rozmawialiśmy o 

wpływie nadmiernego korzystania z telefonów, komputerów oraz tabletów na nasze zdrowie. Każdy 

z nas wykonał na ten temat kolorowy plakat. 

 



DZIEŃ DZIECKA 

Dnia 01 czerwca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Dziecka. W tym roku był to dzień 

bardzo wyczekiwany, jedno z wylosowanych dzieci zamieniło się rolą z panią nauczycielką                     

i poprowadziło zajęcia dla całej grupy. Zajęcia były bardzo udane. Po śniadanku na placu 

przedszkolnym odbyło się wspólne poszukiwanie skarbu. 

 



KONTAKT 

Miejskie Przedszkole Nr 22 „KRAINA EKOLUDKÓW” 
ul. Porzeczkowa 34, 
65-790 Zielona Góra  

Telefon: 068 454 73 16 
NIP 929-11-01-962 
REGON 970314279  

e-mail: 22@mp.zgora.pl 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH W MP-22  
Natalia Gmurek Tel. 880 100 339  

Adres email: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl 


