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KOCHANE DZIECI! 
ŻYCZYMY WAM NOWEGO 

ROKU 
PEŁNEGO OPTYMIZMU, 

RADOŚCI, 
SZCZĘŚCIA I POWODZENIA, 

NIECH W NOWYM ROKU 2022 
SPEŁNIĄ SIĘ WAM WSZYSTKIE 

MARZENIA. 
 



 

DZIEŃ SŁOMKI DO PICIA 
 

 

 
CIEKAWOSTKI O SŁOMCE DO PICIE: 

 
 Słomkę do picia opatentował w 1888 r. Marvin C. Stone zwijając 

spiralnie pasek papieru wokół ołówka i przyklejając go na końcach.  
 

 Następnie eksperymentował z papierem z manili z woskiem 
parafinowym, aby nie był rozmoknięty po użyciu. Ten pierwszy model 
miał długość 8,5 cala i średnicę uniemożliwiającą wciągnięcie pestek 
cytryny. 

 
 W 1906 roku Stone skonstruował maszynę do automatycznego zwijania 

papierowych słomek. 
 
 W 1937 roku Joseph B. Fridman dodał do słomki przegub, dzięki 

któremu mogła być bardziej dopasowana do ust pijącego. Na pomysł 
wpadł, gdy zobaczył, że jego mała córeczka ma problem z piciem 
z wysokiej szklanki. 



 
  Picie przez słomkę jest jedną z czynności, którą bardzo lubią 

dzieci, jednocześnie ćwiczą mięśnie aparatu artykulacyjnego, takie 
jak mięsień okrężny warg, mięśnie policzków. Pijąc, ćwiczą cofanie 

języka, utrzymanie prawidłowej pozycji żuchwy, koordynację 
między ssaniem i połykaniem oraz pierścień zwierający gardło. 

 
 Wyróżniamy słomki papierowe, szklane, stalowe, bambusowe, a nawet 

z makaronu 
 
Świetliczaki wykonały piękne bałwanki z plastikowych słomek do picia... 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Korale i bransoletki, a w roli głównej słomka do picia 

 



RÓŻNIĆ SIĘ PIĘKNIE 
  „KOSMITA” R. Jędrzejewska – Wróbel 

 
 

Narratorem tej opowieści jest Ola, która niecierpliwie czeka na pojawienie się 
w rodzinie braciszka. Kiedy rodzi się Kacperek nic już nie jest takie jak było. 
Jego niezrozumiałe reakcje, niemożność nawiązania kontaktu i brak uwagi 
rodziców przygnębiają dziewczynkę. W jej słowniku pojawia się nowe pojęcie 
- autyzm. A Kacper widzi i czuje, tylko nie potrafi o tym opowiedzieć... aż do 
pewnego dnia... 
 
Gdy w domu pojawia się pan Marek, który, jak myśli Ola, jest specjalistą od 
kosmitów. Nic go nie dziwi, lubi Kacpra i powoli pokazuje całej rodzinie nowe 

sposoby komunikacji. Dzięki niemu w rodzinie zaczynają dziać się prawdziwe 
cuda – Kacper bawi się z Olą, uczy od niej nowych rzeczy, a pewnego dnia 
pisze do siostry list, bo łatwiej mu rozmawiać z nią w ten sposób. Wszyscy 
powoli odnajdują się w nowej sytuacji. 
 
Uświadamianie dzieciom potrzeby przyjaźni i jej znaczenia w życiu, ukazania 

świata lepszego dzięki tolerancji. 



RÓŻOWE OKULARY =  LEPSZY OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARNAWAŁ 
CZAS ZACZĄĆ KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO 

BALÓW, POCHODÓW I ZABAW!!! 

 

 

Nasze zabawy karnawałowe można zobaczyć 

w kolejnym pliku 

 

Do zobaczenia :) 

                

               WYCHOWAWCZYNIE: Monika Magiera, 

                                         Martyna Gnatek 


