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Wakacyjnie o bezpieczeństwie
Zwyczaje nocy Sobótkowej
Metoda Projektów w Wesołym Pędzelku
Letnie zabawy sensoryczne
Znaczenie czytelnictwa dla rozwoju dziecka
Zabawy plastyczne i logopedyczne

DRODZY RODZICE, DROGIE DZIECI
Życzymy szystkim udanych i bezpiecznych wakacji,
udanego wypoczynku, samych słonecznych dni
oraz wielu bajkowych przygód
Do zobaczenia we wrześniu.

Przed nami kolorowe lato - czas
podróży, zwiedzania ciekawych miejsc
i zasłużonego odpoczynku. W Państwa
ręce
odajemy
letnie
wydanie
„Wesołych Chwil z Pędzelkiem”.
Mamy nadzieję, że lektura naszej
gazetki będzie inspiracją jak ciekawie, a
jednocześnie bezpiecznie spędzić
wakacyjny czas z dzieckiem. Do
zobaczenia we wrześniu.
Miłej lektury

WAKACJE I. SALACH
Pojedziemy na wakacje
Razem z mamą, razem z tatą.
Zabierzemy piłkę, namiot
I skakankę. Co ty na to?
W góry, w lasy lub nad morze,
Każdy jedzie tam gdzie może.
Bliżej słońca, bliżej wody,
By się kąpać dla ochłody.
Słońce, woda, las już czeka,
Wszystkie dzieci woła
Zabawimy się wesoło
Przed powrotem do przedszkola.

Wakacje już TUZ TUŻ!
Zwykle ten okres w roku kojarzy nam się z relaksem, odpoczynkiem, „luzem”
i regeneracją sił. Także dla naszych dzieci wakacje to czas wytchnienia od
licznych wyzwań, którym muszą stawiać czoła w przedszkolu czy szkole.
Wakacje to idealny czas dla dzieci, do popracowania nad ich problemami
natury sensorycznej w naturalnych warunkach, w towarzystwie najbliższych im
osób.
Dziecko musi doświadczać wielu różnorodnych bodźców, by integracja
sensoryczna mogła prawidłowo się rozwijać. I chociaż plastyczność mózgu
trwa przez całe życie i również w dorosłości możemy pracować nad swoją
zdolnością do przetwarzania sensorycznego, to jednak dzieciństwo stanowi
okres krytyczny dla rozwoju na tym polu – warto o tym pamiętać, gdy
zastanawiamy się, jak spędzić z dzieckiem wolny czas.

ZABAWY SENSORYCZNE NA WAKACJACH
Wakacyjna stymulacja sensoryczna –
kilka wskazówek
Na co zwrócić szczególną uwagę, starając
się zapewnić dzieciom dużą ilość
różnorodnych doświadczeń zmysłowych?
Po pierwsze – warto zaufać dziecku!
Maluchy są tak mądrze skonstruowane, że
czerpią radość z zadań zmuszających je do
odbierania nowych bodźców i rozwijania
nowych funkcji motorycznych. Dzieci mają
w sobie wewnętrzny pęd do podejmowania
korzystnych dla ich mózgów aktywności –
czasem naprawdę warto po prostu podążać
za dzieckiem i jego pomysłami na zabawę,
gdyż to jest dokładnie to, czego w danej
chwili ono potrzebuje. Oczywiście z drugiej
strony są też dzieci, które – z racji swoich
dysfunkcji w obrębie jednego lub kilku

układów zmysłowych – unikają aktywności,
które wzbudzają w nich strach lub
dyskomfort. Tym dzieciom także warto
wytrwale proponować podejmowanie
nowych zadań, stopniowo oswajać to, co
trudne, cały czas zachowując jednak wobec
nich szacunek i zrozumienie dla ich
trudności. Nigdy nie forsujmy na siłę
aktywności, które spotykają się z dziecięcą
odmową,
nie
zawstydzajmy
dzieci
niedelikatnymi komentarzami na temat ich
trudności. Pamiętajmy o zasadzie małych
kroczków – jeśli dziecko boi się na przykład
przejażdżki na koniu, niech najpierw jedynie
obserwuje zwierzę z bezpiecznej odległości.
Z czasem może odważy się do niego
zbliżyć, potem nawet dotknąć go…
pogłaskać… usiąść mu na grzbiecie razem z
rodzicem… usiąść samemu… a w końcu

pozwolić na to, by koń przeszedł parę
kroków. Pamiętajmy – to, co dla nas jest
błahostką, dla dziecka – szczególnie tego ze
słabą integracją sensoryczną – może być
prawdziwym Mount Everestem!
Kolejną istotną wskazówką jest to, aby
podczas zabawy z dzieckiem starać się
stawiać mu adekwatne wyzwania. Ważne
jest, by zadania były „skrojone na miarę” –
nie za trudne, ale też nie za łatwe.
Najbardziej stymulujące dla mózgu jest
bowiem
balansowanie
na
granicy
możliwości dziecka. Nie bójmy się zatem
wprowadzać zabawy na wyższy poziom –
przesadnie asekuracyjne podejście nie
przysłuży się rozwojowi dziecka w takim
stopniu, w jakim mogłyby go wspomóc
aktywności będące dla malca realnym
wyzwaniem.
I wreszcie po trzecie – w ten letni czas
doceńmy rolę kontaktu z naturą i
korzystajmy maksymalnie z tego, co ma nam
ona do zaoferowania! Plaża, las, jezioro,
góry, łąka, a nawet przydomowy ogródek –
wszystkie te miejsca stymulują zmysły
dziecka w sposób, którego nie da się
odtworzyć podczas terapii na sali integracji
sensorycznej. Spędzajmy zatem z dziećmi
jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu i
postarajmy się dostrzec jego ogromny
potencjał w korzystnym oddziaływaniu na
ich rozwój.
Letnie aktywności wspierające integrację
sensoryczną:
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/strefa-rodzica/letnie-zabawysensoryczne/

MORZE
• wszelkie zabawy w wodzie, ale i z
wodą, jak choćby noszenie jej w
wiaderku z miejsca na miejsce,

zabawy
konewką
i
innymi
akcesoriami, zabawa „błotem” z
piasku i wody lub eksperymenty z
temperaturą wody (porównywanie
wody prosto z morza z wodą
nagrzaną w wiaderku). Można
spacerować z dzieckiem brzegiem
morza i brodzić po wodzie, a po
chwili dla odmiany przejść się po
grząskim piasku. Możemy nawet
urządzić sobie wyścig!;
• piasek jest wspaniałym materiałem
do zabaw stymulujących zmysły:
możemy zakopywać poszczególne
części ciała dziecka (lub nawet niemal
całe ciało, aż po szyję!) i odkopywać
je lub zaproponować dziecku, by
samo się wyswobodziło, po czym
zamienić się rolami. Można budować
zamki lub inne budowle, zakopywać i
odkopywać skarby, bawić się w
wyszukiwanie w piasku drobnych
przedmiotów z zamkniętymi oczami
lub rysować patykiem bądź palcem

po mokrym piasku. A może dziecko
będzie miało ochotę na układanie
wzorów z muszelek lub kamyczków,
według własnego pomysłu lub
według wzoru rodzica (można bawić
się także w odtwarzanie wzoru z
pamięci – my układamy wzór,
dziecko mu się przygląda i
zapamiętuje, po czym układa taki
sam)?
• można odbijać dmuchaną piłkę,
zagrać w siatkówkę plażową lub
wypróbowywać różne sposoby
poruszania się po piasku i sprawdzać,
co jest bardziej męczące – chodzenie
na czworakach, turlanie się, skakanie
obunóż, a może skoki na jednej
nodze?
Wszystkie te bardzo proste zabawy
stymulują układ dotykowy, przedsionkowy i
proprioceptywny, a więc wszystkie układy
bazowe, a zarazem są zwykle dla dziecka
ogromną frajdą!
GÓRY

http://www.garnek.pl/zosia37/2402419/gorski-strumyk

• doskonałą zabawą będzie wspinanie
się za pomocą rąk i nóg w dostępne
dziecku miejsca (oczywiście z
asekuracją rodzica);
• wiele radości sprawi pokonywanie
naturalnych przeszkód typu głazy,
wystające z ziemi gałęzie czy
zwalone pnie drzewa, moczenie rąk i
nóg
w
górskim
strumyku
(oczywiście
z
zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa!);
• wartościowe będzie chodzenie po
kamieniach, dostosowując długość
kroku do przerw między nimi lub
urozmaicenie
sobie
marszu,
poruszając się na różne sposoby: jak
słoń, jak pingwin, jak zając czy tak
zwanymi „tip-topami” (czyli stopa
za stopą);
• można także wypatrywać ciekawych
elementów krajobrazu (a może uda
się dostrzec na przykład kozicę?);
• terapeutyczne będzie porównywanie
faktury dotykanych powierzchni
(jaki w dotyku jest głaz? A
kosodrzewina? A pień drzewa?) lub
porównywanie ciężaru różnych
kamieni.
• A czasem wystarczy zupełnie „po
prostu” wędrować po górskich
szlakach, co samo w sobie jest
doskonałym ćwiczeniem dla układu
przedsionkowego
i
proprioceptywnego.

Jako że wakacje można przecież spędzać
także w wielu innych miejscach, poniżej
jeszcze garść pomysłów na letnie
aktywności, dzięki którym możliwe jest
stymulowanie
rozwoju
integracji
sensorycznej u dzieci:

– zwiedzanie placów zabaw w innych
dzielnicach (place zabaw są idealnym
miejscem do wspierania rozwoju integracji
sensorycznej u dziecka!),

– jazda na rowerku biegowym, rowerze,
hulajnodze, deskorolce lub rolkach,

– angażowanie dziecka w prace
ogrodowe/działkowe oraz w porządki
domowe,

– gra w piłkę na wiele różnych sposobów
(można wypróbować grę dużą, dmuchaną
lub gumową piłką, co dostarcza innych,
ciekawych wrażeń),

– w razie deszczowej pogody – zabawa w
skakanie po kałużach, zabawy błotem,

– park linowy,
– ścianka wspinaczkowa,

– gra w badmintona, ringo lub bule,

– … i wiele, wiele innych!

– zabawy podwórkowe, gra w klasy, w gumę,
skoki przez skakankę,

Czas wakacji obfituje w liczne okazje do tego, by
poprzez różnorodne aktywności wspierać
prawidłowy rozwój integracji sensorycznej u dzieci.
Podstawą jest solidna porcja ruchu, przebywanie na
łonie natury, urozmaicanie sposobów spędzania
czasu, ale nade wszystko – uśmiech i pozytywne
nastawienie. Im lepsza zabawa, tym większa
motywacja do aktywności i tym lepiej rozwija się
mózg dziecka. Bawcie się zatem – na zdrowie!

– zabawa na trampolinie ogrodowej (można
urozmaicać zwykłe skoki, dając dziecku
różne zadania lub ucząc je sztuczek na miarę
jego możliwości), korzystanie z bungy
trampolin (duże trampoliny, na których
skacze się z założoną uprzężą), wycieczka
do parku trampolin,
– odkryty basen, korzystanie z basenu
ogrodowego, zabawa w dostosowanych do
tego fontannach,

Okres wakacji, to czas, na który dzieci
czekają ze szczególnym utęsknieniem.
Warto przed wakacyjną przygodą
porozmawiać na temat bezpieczeństwa.
Dzieci podczas zabaw zapominają często
o zachowaniu podstawowych zasad

Opracowała: M.K.

bezpieczeństwa. To właśnie podczas
wakacji rośnie liczba wypadków, których
można uniknąć uświadamiając dzieci o
grożących im niebezpieczeństwach i w
miarę możliwości zabezpieczyć je przed
nimi.

Drodzy Rodzice, zawsze bądźcie czujni i
interesujcie się, czym wasze dziecko się
bawi, z kim i gdzie. Kontrolujcie jego
czas wolny oraz rozmawiajcie z nim jak
najwięcej. Wszyscy musimy pamiętać, że
dobra zabawa nie zwalnia nas z
obowiązku dbania o swoje i innych
bezpieczeństwo.

•
•
•

•
Jak powinniśmy postępować, aby wakacje
zawsze kojarzyły nam się z samymi
przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy
rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach
bezpieczeństwa:
• nie spuszczajmy dziecka „ oka” –
zawsze niech znajduje się w
zasięgu naszego wzroku;
• jeżdżąc na rowerze zakładajmy
kask, ochraniacze na kolana i
łokcie;
• korzystajmy na placu zabaw z
urządzeń zgodnie z ich
przeznaczeniem;
• przypomnijmy dzieciom, że nie
rozmawiamy z nieznajomymi, nie
otwieramy nieznajomym drzwi,
• od nieznajomych nie przyjmujmy

•
•
•
•

cukierków, czekoladek, ani
prezentów,
osłaniajmy głowę przed słońcem;
przed opalaniem smarujmy skórę
kremem z filtrem,
kiedy ciało jest rozgrzane od
słońca, do wody wchodźmy
powoli, schładzając je stopniowo,
kąpmy się w wyznaczonych
miejscach, pod nadzorem
ratownika,
nad wodą nie zostawiajmy dzieci
samych,
do lasu zakładajmy odpowiednie
obuwie (stopy zakryte),
nie zrywajmy nieznanych jagód,
owoców,
w czasie burzy nie chowajmy się
pod drzewem.
Opracowała K.B.

Aby lepiej zapamiętać zasady bezpieczeństwa, na koniec
przedstawiamy kilka z nich w bardziej humorystyczny sposób:

1. Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy.
2. Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy.
3. Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy.
4. W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy.
5. Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy.

Z cyklu poczytaj mi Mamo,
poczytaj mi Tato
Bajki terapeutyczne
https://www.facebook.com/Poczytaj-mi-tato-mamo-262629897517949/

BAJKI TERAPEUTYCZNE – bajki, które mają moc! Dając wsparcie i poczucie
bezpieczeństwa, zapraszają do rozmowy na tematy trudne i wstydliwe.

„BIEDRONKA ZE ZŁAMANYM
SKRZYDEŁKIEM”
Dorota Gala
Bajka psychoterapeutyczna - dla dzieci
wycofanych z grupy lub odrzuconych
przez nią z powodu swojej fizycznej
inności. Dla dzieci, które cierpią na
brak akceptacji samego siebie i
nieśmiałości w kontaktach z innymi.
Była wiosna, przyroda budziła się do
życia. Ćwierkały ptaszki, zieleniły się
drzewa,
jabłonie
i
czereśnie
wypuszczały piękne, białe i różowe,
pachnące pąki. Na łące słychać było
wesoły gwar- to gromadka małych
owadów bawiła się w „Skaczącego
berka”.
Małe pszczółki, osy, pasikoniki i
biedronki bardzo cieszyły się z wiosny.
Na łące o tej porze roku było mnóstwo

kolorowych, pachnących kwiatówznakomitych do zabawy w skakanie z
kwiatka na kwiatek. Wszystkie owady
były już na tyle duże, że potrafiły
znakomicie skakać i latać, radości nie
było końca- figle, fikołki, powietrzne
piruety, latające ósemki i akrobacje
wprawiały wszystkich mieszkańców
łąki w radosny, wiosenny nastrój. Tylko
jednej, małej biedroneczce nie było do
śmiechu.
-Ach, jakbym chciała być taka jak one żaliła się Słoneczku, które jako jedyne
zawsze się do niej uśmiechało i
ogrzewało jej smutną twarzyczkę
delikatnymi promykami.
Biedronka nie mogła bawić się z
innymi owadami. Nigdy nie zaznała, co
to znaczy latać nad łąką i przysiadać na
kolorowych, pachnących kwiatach.
Owszem, kilka razy gdy zaczynała latać
udało się jej wdrapać na niewielką

trawkę i pofruwać z koleżankami, ale
przy jednej z takich wędrówek spadła
na ziemię i złamała skrzydełko. Od
tamtej pory nagle wszystkie koleżanki
zaczęły jej unikać. Niektóre, gdy ją
widziały były bardzo smutne, rzucały
szybkie „cześć” i odfruwały, żeby nie
robić jej jeszcze większej przykrości
tym, że potrafią tak doskonale latać, a
ona nie. Ale to nie było najgorsze, były
też takie owady, które nie wiedzieć
czemu śmiały się z niej i robiły z niej
żarty. Nie chciały bawić się z
biedronką, która nie potrafi latać, a w
dodatku nie wygląda zbyt ładnie ze
złamanym skrzydełkiem.

https://www.tatento.pl/a/756/biedronka-ze-zlamanymskrzydelkiem-bajka-terapeutyczna

Tylko małej biedroneczce nie było do
śmiechu. Chodziła coraz smutniejsza,
czasami wspięła się na trawkę, była
wtedy odrobinę weselsza, bo bliżej był
jej jedyny przyjaciel- słoneczko.

- Ach kochane słoneczko, gdybyś tylko
mogło świecić dzień i noc, nie byłabym
taka samotna!
Żaliła się mała biedroneczka cichutko
pochlipując pod listkiem koniczyny.
- Jestem taka niezdarna, nie umiem
latać, nikt nie chce się ze mną bawić,
tylko Ty mnie rozumiesz, ale jesteś tak
daleko i nawet nie mogę się do Ciebie
przytulić.
Słoneczko nie mogło dłużej patrzeć na
smutek swojej przyjaciółki, wiedziało,
że nie może zejść na ziemię i przytulić
biedronki, ale pomyślało, że opowie jej
swoją historię.
- Widzisz biedroneczko, ja też nie
zawsze miałem uśmiech na twarzy.
Jestem na niebie już tyle lat, a jeszcze
nikt nie zdołał się do mnie zbliżyć.
Mam w sobie tyle ciepła, chciałbym
się pobawić promykami z chmurkami,
mewami lub jaskółkami, chciałbym,
żebyś usiadła na moim promyku i
uśmiechnęła się do mnie, ale nie
mogę, bo moje promienie są zbyt
gorące i nikt nie wytrzymałby tego
skwaru. Niektóre ptaki próbowały się
do mnie zbliżyć, ale niestety odfruwały
obrażone
z
poparzonymi
skrzydełkami. W dodatku spójrz na
niebo, wokół mnie wszystko jest inne.
Tysiące podobnych chmur, podobnych
kropelek deszczu, zimą miliony
podobnych śnieżynek a ja wiecznie
jedno, czy lato, czy zima, ale zawsze
gorące i uśmiechnięte bez względu na

porę roku. Cieszę się, że mogę
pomagać ludziom, roślinom i
zwierzątkom swoim blaskiem, że mogę
rozweselić małą biedronkę ze
złamanym skrzydełkiem, ogrzać wodę
w rzece, pomóc rosnąć kwiatom.
Odkąd uśmiecham się do innych oni
odwdzięczają mi się podobnym
uśmiechem. Widzę, że cieszą się
opalając się na plaży, zbierając
warzywa, które dojrzały dzięki mnie i
kropelkom deszczu, czasami słyszę, jak
siedząc
przed
telewizorem
w
deszczowy dzień mówią: „Kiedy w
końcu wyjdzie słoneczko?”. Jest mi
wtedy bardzo miło. Myślę sobie wtedy,
że chyba tak musi być, że jestem tu na
górze, a moi przyjaciele cieszą się z
mojego istnienia, bo wiedzą, ile radości
możemy dać sobie nawzajem nawet
jeśli nie mogę być z nimi na ziemi i grać
w piłkę na plaży, zwyczajnie tego nie
potrafię, ale umiem za to wiele innych
rzeczy i nie martwię się tym, że jestem
inne niż wszyscy dookoła.
Biedroneczka otarła łzy, uśmiechnęła
się do słoneczka i podziękowała mu za
tą opowieść. Krzyknęła:
- Tak bym się chciała do Ciebie
przytulić!
I ze śmiechem dodała:
- Boję się tylko, że spiekłabym sobie
nosek
Twoimi
promyczkami:).
Obydwoje zaczęli się głośno śmiać,
biedroneczka wiedziała już, że nie liczy

się to, jak wygląda, ale co ma w
serduszku i ile może dać innym. A była
przecież
wesołą
biedronką
z
mnóstwem ciekawych pomysłów, np.
na zabawy, do których wcale nie
potrzeba skrzydełek.
Trochę się wstydziła, kiedy pierwszy
raz od wielu tygodni weszła na polanę.
Ale odwagi dodał jej jasny blask
słoneczka. Wszyscy się zdziwili, ale
biedronka nic sobie z tego nie robiła.
Kąpała się w rosie, grała na trawie
kołysanki, wspinała się na źdźbła trawy
uśmiechając się do słoneczka. Nagle
podeszła do niej inna biedronka o
imieniu Kropeczka i powiedziała:
- Nauczysz mnie tak pięknie grać na
trawie?
Nasza biedroneczka ze złamanym
skrzydełkiem trochę się zdumiała, ale
po chwili odpowiedziała: oczywiście
Kropeczko, z wielką chęcią!
Od tej pory biedroneczka miała znów
mnóstwo przyjaciół, nie latała
wprawdzie z kwiatka na kwiatek i nie
bawiła się w latającego berka, zresztą
mało kto się już w to bawił, przecież
owady mają teraz nową przyjaciółkę,
która ma tyle ciekawych pomysłów na
zabawy bez skrzydełek. Nikt nawet
specjalnie na to nie narzeka, przecież
najważniejsze jest, że mogą bawić się
razem z tak miłą i kochaną
biedroneczką.
Opracowała: M.K.

Letnie zabawy logopedyczne
1. Zabawy oddechowe Przygotuj dowolny
wiatraczek lub wspólnie zróbcie go
samodzielnie. Dlaczego wiatraczek, a nie
np. piórko czy kawałek bibuły?
Oczywiście te przedmioty też się
sprawdzą, ale jakoś wiatraczek to zawsze
jest przedmiot pożądania dla malucha.
Najczęściej błyszczy i się kręci, i jest na
patyku. Idealna zabawka, prawda?
Poproś
dziecko,
aby
wprawiło
wiatraczek w ruch, dmuchając na niego:
● dłuuuuugo,
● krótko,
● dłuuuuugo,
● krótko.
A potem:
● krótko, krótko,
● dłuuuuugo,
● krótko, krótko,
● dłuuuugo.
I jeszcze:
● krótko, krótko, dłuuuugo,
● krótko, krótko, dłuuuugo.
A na koniec zabawy: malec przestaje
dmuchać kiedy ty – odliczając „od tyłu”
– dojdziesz do zera np. trzy, dwa, jeden,
zero. Oczywiście im starsze dziecko, tym
dłuższy może być to czas.

Ważne!
● Pomiędzy
każdą
sekwencją
podmuchów potrzebna jest
minimum 15-minutowa przerwa.
● Pokazywanie tego co mówisz „na
migi”, jest bardziej atrakcyjne dla
dziecka kiedy np. rozciągasz
ramiona wypowiadając słowo
dłuuuugo lub składasz je niemal
do klaśnięcia dłońmi, mówiąc
krótko .
● Poproś malucha, żeby teraz tobie
pokazywał, jak długo masz
dmuchać na wiatraczek.
Te zmiany szybkości, to również zabawy
ćwiczące koncentrację. Nic innego, jak
sekwencje do zapamiętania.

Starszemu dziecku możesz proponować
trudniejsze kombinacje do zapamiętania
i wydmuchania.
2.Balonikowe zabawy Nadmuchaj balonik
lub – jeśli pociecha jest na tyle duża –
może zrobić to samodzielnie. Potem
poproś, aby dziecko mazakami
dorysowało buzię, oczy, uszy itd.
Wymyślcie imię dla nowego kolegi i
zagrajcie. Na początku możecie go
odbijać, podrzucać. Kiedy dziecko już
się wyskacze, możesz zaproponować
zabawę „Kto dalej?”. Chodzi o to, kto

dalej zdoła dmuchnąć balon na
największą odległość. Miej przy sobie
miarkę, wtedy można sprawdzić kto dalej
zdmuchnie balonik.
3. Masaż “Stonoga” Masaż jest
wykonywany prawą i lewą ręką
jednocześnie. Dziecko leży na plecach.
Tędy szła stonóżka - kreślimy prostą linię
to właśnie jej dróżka - kreślimy zygzak
kółeczko zataczamy - zataczamy koło
kropeczkę wciskamy – uciskamy palcem w
jednym miejscu
kółeczko zataczamy - zataczamy koło
kropeczkę wciskamy - uciskamy palcem w
jednym miejscu
w bamboszkach - wewnętrzną częścią
dłoni klepiemy po pleckach
w szpileczkach - palcem wskazującym
wciskamy kropki
na stu małych nóżkach - palcami wciskamy
kropki na plecach.
4. Zabawa „Czerwony Kapturek” – dziecko
odzwierciedla za pomocą gestu i ruchu
treść opowiadanej przez rodzica bajki pt.
,,Czerwony
Kapturek”.
Dziecko
inscenizuje tekst bajki. Naśladuje spacer
Czerwonego Kapturka po lesie,
naśladuje spotkanie z wilkiem, podczas

którego gestykuluje i wyraża za pomocą
mimiki twarzy emocje towarzyszące
spotkaniu np. strach, lęk, zdziwienie itp.
Odgrywa
fragment
utworu
przedstawiający spotkanie z babcią,
wyrażając swoje emocje za pomocą
mimiki np. smutek z powodu choroby
babci. Możemy pomóc dziecku
przedstawić
zakończenie. Bajki
wyzwalają pozytywne emocje. Są
również inspiracją do zabaw w teatr, do
rozmów o uczuciach, o sposobach ich
wyrażania. Bardzo przydatne do tych
działań będzie lustro lub małe lusterko.
Warto zachęcić dziecko do uważnego
przyglądania się własnej twarzy i
naśladowania różnych emocji.
Opracowała: M.B.

Z cyklu poczytajmy razem; rodzic: słowo, ja: obrazek

WIOSENNE ZABAWY PLASTYCZNE
Stęskniliście się za pomysłami na prace manualne? Mam nadzieję, że
tak, bo przed Wami pomysł na wykorzystanie papilotek na muffinki w pracy
plastycznej, przedstawiającej podwodny krajobraz z rybkami w roli głównej.
Temat idealny na zbliżające się wakacje. Zapraszam!
RYBKI – PRACA PLASTYCZNA
Z PAPILOTEK NA MUFFINY
Potrzebne będą: klej biurowy,
kolorowe papilotki na muffinki (małe i
średnie), sztywna słomka, biała farba,

niebieska kartka z bloku technicznego,
kreatywne oczy.
Wodny krajobraz z rybkami w roli
głównej. Praca jest bardzo prosta w
wykonaniu. Należy zgiąć papilotki na
połowę, a potem na jeszcze mniejsze
części i z tak powstałych elementów
ułożyć obrazek – rybki i roślinki na
niebieskim tle. Papilotki łatwo
przyklejają się do kartki przy pomocy
zwykłego,
biurowego
kleju.
Dodatkowo można dodać bąbelki
powietrza
wypuszczane
przez

podwodne
żyjątka,
wykonane
tekturową słomką i białą farbą.
LODY – SMAKOWITA PRACA
PLASTYCZNA NA UPALNE DNI
Potrzebne będą: brązowa pianka,
płatki kosmetyczne, farby, woda,

pipetki, kolorowy papier techniczny,
nożyczki, brokat oraz kamyki i inne
ozdoby do dekoracji. Przygotowanie
naszych lodów to wieloetapowa praca.
Najpierw trzeba zabarwić waciki, które
będą naszymi kulkami lodów.
Wystarczy odrobinę farby rozcieńczyć
wodą, a następnie taką miksturą
polewać waciki. Zabawa w wylewanie
kolorowej wody pipetką będzie fajną
zabawą. Tak przygotowane waciki
trzeba wysuszyć. Najlepiej jest to

zrobić na słońcu, wystarczy wystawić
na balkon na 2/3 godziny i gotowe. W
międzyczasie można przygotować
pozostałe elementy. Z pianki
wycinamy rożki (wafelki) i naklejamy
na kolorowe kartki. Potem nakładamy
już tylko lody i dekorujemy według
uznania:)
JAPONKI
–
KREATYWNA
PRACA PLASTYCZNA NA LATO

ŁÓDKI
Z
NAKRĘTEK
I
POKRYWEK, CZYLI ZABAWKI Z
RECYKLINGU
Potrzebne będą: pokrywki od słoików,
słomka, klej na ciepło, kreatywna
pianka, nożyczki. Pierwszy wariant to
małe łódeczki wykonane z nakrętek po
butelkach. Wystarczy wyciąć trójkąt z
pianki kreatywnej, przebić go i

przełożyć przez niego wykałaczkę.

Potrzebne będą: kolorowy papier
techniczny, ołówek, farby, słomki do
napojów, klej do prac technicznych,
nożyczki, buty (do odrysowania). W
pierwszej kolejności trzeba odrysować
podeszwy butów na kolorowych
kartkach. Potem pomalować sobie
stopy i zrobić stemple. Na koniec
przyklejamy odpowiednio przycięte
słomki do napojów i tak powstaną
japonki.

W ten sposób powstaje nam żagiel,
który przymocowujemy do nakrętki za
pomocą kleju na ciepło, jeżeli nie
posiadacie takiego kleju, można
przymocować
plasteliną.
Piankę
kreatywną można zastąpić zwykłym
kawałkiem folii wyciętej np. z jakiejś
dobrej reklamówki.
Miłej zabawy

Opracowała: M. B.

POLSKIE ZWYCZAJE I OBYCZAJE

Polskie tradycje i obyczaje
często wywodzą się z wiejskich tradycji
lub legend ludu i odnoszą się do
zjawisk
nadprzyrodzonych
oraz
magicznych. Jednym z nich jest Noc
Świętojańska.
Święto to obchodzone było w czasie
nastania najkrótszej w ciągu roku nocy,
czyli z 23 na 24 czerwca i w następujący
po niej (24 czerwca) dzień, który
wyróżnia się spośród wszystkich
innych.
Obchody
świętojańskie
zaczynano już w dzień poprzedzający
święto upamiętniające św. Jana, czyli
innymi słowy w wigilię dnia św. Jana.
Jednym
ze
zwyczajów
który
kultywowano od dawna jest palenie
wielkich ognisk w Noc Świętojańską.
Ogień płonął na łąkach, polanach, nad
rzekami i jeziorami. Symbolizował on
życiową siłę. Młodzi skakali przez
płomienie, aby ustrzec się przed
chorobami, niekiedy przez ogień
przepędzano też bydło, aby zapewnić
im zdrowy chów.
Panny wiły kolorowe wianki z
kwiatów i ziół i puszczały je na wodę
sprawdzając, czyj wianek popłynie z
prądem najszybciej i najprościej,

zwiastując szczęśliwe
zamążpójście.

i

rychłe

https://dart.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/b4/10/5cfecbbd0470a_o_full.jpg

Noc świętojańska miała oprócz
powitania nadchodzącego lata również
i inne zadanie. Miała łączyć w pary
ludzkie serca. Dlatego noc tę uważano
za porę na zaloty młodzieńców, którzy
rywalizowali między sobą o względy
pięknych dziewcząt. Te z kolei przez
cały wieczór śpiewały pieśni miłosne i
tańczyły w białych przepasanych bylicą
strojach wokół rozpalonych ognisk.
Poszukiwanie kwiatu paproci to
legenda i
element ludowych
obchodów świętojańskich, który
znalazł w nich swoje stałe miejsce.
Przed północą poprzedzającą dzień
św. Jana udawano się więc na
poszukiwanie kwiatu obdarzonego
nadzwyczajną,
magiczną
mocą.
Ówcześni ludzie nie wierzyli jednak w
jego rzeczywiste istnienie. Wyruszanie

późną porą do lasu było najczęściej
dobrą okazją do spotkań.
W noc świętojańską również i
woda nabierała niespotykanych i
trudnych do wyjaśnienia właściwości.
Miała ona kwitnąć. Uważano, że
dopiero wtedy woda płynąca w
rzekach nadaje się do bezpiecznej
kąpieli. Jednak zażywanie takiej kąpieli
wymagało wiele ostrożności i dobrych
obyczajów.
Ludowy zwyczaj nakazywał dawniej,
aby czcić takie wydarzenia jak
zamążpójście, przyjście na świat
dziecka, czy śmierć bliskiej osoby.

długiej drodze i poprawiają humor
zwłaszcza, gdy pogoda próbuje
pokrzyżować wakacyjne plany. W
słoneczne dni z chęcią ugościmy Was
na leżakach przed biblioteką, wśród
zieleni traw i drzew. Zarówno dzieci,
jak i dorośli znajdą tu ciekawe
i wartościowe pozycje na zbliżający się
letni czas.
Najmłodsi z pewnością polubią
sympatycznego Wilka i jego zabawne
przygody, Lwa, który ciągle musi się
chować czy nieco zwariowanego Tatę
Oli. Z przepięknie ilustrowanymi
albumami zaplanują wyprawy w Tatry
lub nad Bałtyk. Dorośli natomiast
m.in. dowiedzą się, jak i dokąd
podróżować z dziećmi czy też jak
zadbać o zdrowie swoje i najbliższych.
Miłośnicy powieści obyczajowych i
kryminalnych również się nie zawiodą.
Do zobaczenia w bibliotece!

Opracowała M.B.

BIBLIOTEKA POLECA
Wypożyczalnia nr 88, przy placu
Światowida 3, zaprasza dzieci i
dorosłych również w wakacje!
Nasze książki bardzo lubią podróże ☺
Zachęcamy Was, Drodzy Czytelnicy,
byście zabierali je ze sobą nad morze i
w góry. Niech inspirują Was one do
wakacyjnych wypraw, umilają czas w

Na zdjęciach wybrane propozycje dla
młodszych i starszych Czytelników:
Pełna lista książek i nowości, które
zostały zakupione do biblioteki,
dostępna jest na naszej stronie
www.bibliotekabialoleka.pl
w
zakładce KATALOG. Można się z
nami
kontaktować
również
telefonicznie 228891760 lub mailowo
wyp88@bibliotekabialoleka.pl

Kącik Języka Angielskiego
A Sailor Went To Sea - Super Simple Songs
A sailor went to sea sea sea
To see what she could see see see
But all that she could see see see
Was the bottom of the deep blue sea sea sea

https://supersimple.com/wp-

A seahorse!
A sailor went to sea sea sea
To see what she could see see see
But all that she could see see see
Was a seahorse swimming in the sea sea sea
A jellyfish!
A sailor went to sea sea sea
To see what she could see see see
But all that she could see see see
Was a jellyfish swimming and a seahorse
swimming in
the sea sea sea
A turtle!
A sailor went to sea sea sea
To see what she could see see see
But all that she could see see see
Was a turtle swimming, and a jellyfish
swimming,
and a seahorse swimming in the sea sea sea

https://images.genial.ly/5e70e4cccdc78c0f9472e1ed/a5e053030250-4fc6-a921-b88f8a8093c7.jpeg
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An octopus! A sailor went to sea sea sea
To see what she could see see see
But all that she could see see see
Was an octopus swimming, and a turtle
swimming, and
a jellyfish swimming, and a seahorse
swimming in the sea sea sea
A baby shark!
A sailor went to sea sea sea
To see what she could see see see
But all that she could see see see
Was a baby shark swimming, and an octopus
swimming,
and a turtle swimming, and a jellyfish
swimming,
and a seahorse swimming in the sea sea sea
A blue whale!
A sailor went to sea sea sea
To see what she could see see see
But all that she could see see see
Was a blue whale swimming, and a baby
shark swimming,

and an octopus swimming, and a turtle
swimming, and a jellyfish swimming,

and a seahorse swimming in the sea sea sea.

Count and write
Zadaniem dziecka jest policzenie oraz nazwanie zwierząt występujących w piosence a
następnie zapisanie odpowiedniej liczby przy obrazku.

Touch Green
Potrzebne będą: przedmioty codziennego użytku w różnych kolorach.
To prosta gra na poznanie kolorów. Mówimy „touch’”
i podajemy konkretny kolor (np.„green”)
a zadaniem dziecka jest znalezienie
przedmiotu w wymienionym przez nas
kolorze.
Zabawę możemy modyfikować w dowolny
sposób używając innych kategorii, np.
kształtów
(np.„touch something round”) lub
części ciała (np.„touch your belly”)
data:imge/jpeg;base64,/9j

ZNACZENIE CZYTELNICTWA W ROZWOJU DZIECI
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i
szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!
Na pewno każdy rodzic chce przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze.
Chce, aby dobrze się rozwijało, nie miało problemów w przedszkolu,
szkole, a na swojej drodze spotykało samych życzliwych ludzi. Aby tak się
stało, trzeba skorzystać z najprostszego sposobu, wpływającego na
osobowość dziecka – należy zachęcić dziecko do czytania książek. Wielu
dorosłych ludzi, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i
potrzeba czytania muszą powstać w dzieciństwie. Czytanie książek jest
zatem jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dzieci.
Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować, czytając
mu dla przyjemności. Rodzic, czytając dziecku, staje się dla niego
przewodnikiem, daje mu intelektualny i moralny posag, a wzajemne, bliskie
kontakty rodzą poczucie bezpieczeństwa, świadomość miłości, budują
pozytywny obraz poczucia własnej wartości.
Czytanie, jako ciekawa alternatywa, pozwala w mądry sposób korzystać z
telewizji czy komputera. Daje świadomość ograniczającej roli telewizji, jej
manipulacji, zabijania wyobraźni i twórczych inspiracji. Czytanie może być
wsparciem dla rodziców w wychowaniu bieżącym. Może pomóc w
rozwiązywaniu stojących przed dzieckiem konkretnych problemów,

rozładować napięcia, mobilizować siły. Może mieć ogromny wpływ na
wybór drogi życiowej i postaw moralnych.
Pamiętajmy, jeżeli nie nauczymy dziecka nawyku czytania do 12
roku życia, już nigdy nie będzie prawdziwym czytelnikiem,
a przecież czytanie to wartość bezcenna.
CODZIENNE CZYTANIE DZIECKU:
➢ Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
➢ Rozwija język, pamięć i wyobraźnię
➢ Uczy myślenia, poprawia koncentrację
➢ Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
➢ Poszerza wiedzę ogólną
➢ Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
➢ Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
➢ Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
➢ Chroni przed zagrożeniami ze strony kultury masowej
➢ Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

5 najważniejszych korzyści z czytania
W dzisiejszym świecie książka nie jest dla naszych dzieci ani jedynym
źródłem informacji, ani głównym źródłem rozrywki. Dlaczego zatem
wciąż sięga się po książki? Dlaczego nam, rodzicom, powinno zależeć, aby
to robiły?
Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka podkreślają wpływ
czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych:
komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i
emocji.

KOMUNIKACJA
Czytanie poszerza doświadczenia językowe dziecka, rozwija słownictwo,
uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im
bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza
umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane w książkach
historie uczą dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych,
odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Krótko
mówiąc, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i
formułowania myśli – kompetencje niezbędne do właściwego
funkcjonowania społecznego.
ODPOCZYNEK
Są dzieci, które mają spore trudności ze zrelaksowaniem się, wyciszeniem
i odpoczynkiem od nadmiaru stymulacji i
wrażeń. Bywają przez to nadmiernie pobudzone
i chaotyczne w działaniu. Czytanie książek to
jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w
świat wyobraźni daje wytchnienie i tak
potrzebną współczesnym dzieciom ciszę,
zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy
graniu na komputerze.
https://obrazkowo.pl/44bafbd5ec20d49ffe28b777a2018312/Zaletyksi%C4%85%C5%BCki

INTELIGENCJA EMOCJONALNA
Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania
w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wyrabia w
dziecku cierpliwość i umiejętność oczekiwania na nagrodę odroczoną w
czasie. Nagrodę tym większą, że osiągniętą wyłącznie własną pracą.
Realizowanie przez dzieci zadań z tzw. odroczonym efektem wpływa
pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, niezbędnej do
prawidłowego funkcjonowania psychicznego.
Nauka samodzielnego czytania jest częścią mądrego wychowania,
polegającego między innymi na stworzeniu klimatu, w którym nie

wszystko musi być szybko, natychmiast. Kształtuje postawę cierpliwości,
skupienia i refleksji nad tym, co się robi.
KONCENTRACJA
Brak koncentracji u dzieci jest naturalnym zjawiskiem na jednym z etapów
rozwoju. Obecnie jednak psychologowie dziecięcy, wychowawcy, a także
rodzice napotykają coraz większe trudności w pracy z dzieckiem nad
umiejętnością skupiania uwagi. Wynika to z rosnącej liczby bodźców, jaka
otacza nas w codziennym życiu. Dzieci bywają niespokojne i nadmiernie
pobudzone. Nieumiejętność skupienia się na rzeczach istotnych sprawia,
że stają się niepewne siebie i ciężko znoszą porażki.
Ćwiczenie koncentracji uwagi to zadanie bardzo trudne, ale niezbędne do
prawidłowego rozwoju intelektualnego. Rodzice i bliscy dorośli powinni
wspierać dzieci we wszystkich rodzajach aktywności, które pomagają
wydłużać czas koncentracji, szczególnie na tych zadaniach, które
wymagają niepodzielności uwagi. Jedną z takich aktywności jest właśnie
nauka czytania.
EMOCJE
Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy
rówieśnikami na tematy ważne dla dziecka. Czytanie odpowiednich
książek jest polecane jako forma leczenia psychoterapeutycznego dzieci
nieśmiałych, nadmiernie agresywnych, z szeroko pojętymi trudnościami w
rozwoju emocjonalno-społecznym. Książka może pomóc zarówno w
poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się nie zetknęło, jak też posłużyć za
temat rozmowy o trudnych emocjach, których samo doświadcza. Czytanie
uczy empatii i wrażliwości.

Wspierajmy, cieszmy się z
postępów, czytajmy!
Nie ma wątpliwości, że czytanie jest
niezbędne dla rozwoju naszych
dzieci. Na szczęście stanowi jedną z
niewielu konieczności życiowych,
która jest zarazem przyjemna.
Sprzyja harmonijnemu rozwojowi
intelektualnemu i emocjonalnemu
oraz, co najważniejsze dla samego
czytelnika, przynosi mnóstwo frajdy!
Opracowała: M.K.
https://47lo.waw.pl/nprc,279,pl

„PROJEKT MARCHEWKA” - GR I
W grupie 4-latków w maju realizowany
był
projekt
edukacyjny
pt.
„Marchewka”. Celem projektu było: kształtowanie
świadomości
zdrowotnej i wyrabianie właściwych
nawyków żywieniowych, poprzez
zabawę oraz sytuacje aktywizujące
myślenie; - budzenie zainteresowania
różnymi możliwościami wykorzystania
marchewki; - rozwijanie umiejętności

poruszania się przy muzyce. Dzieci
wykonywały różne doświadczenia z
marchewką w roli głównej –
obserwowały, co się dzieje z
marchewką pozostawioną na słońcu, a
co z marchewką zanurzoną w wodzie?
Co dzieje się z marchewką po
wsypaniu barwnika spożywczego.
Doświadczenia przyczyniły się do
stymulowania myślenia przyczynowoskutkowego i rozwijania umiejętności

wyciągania
wniosków.
Na początku wspólnie stworzona
została siatka wiedzy n/t marchewki.

Następnie
dzieci
z
pomocą
nauczycielki wyciskały sok
z
marchewki
oraz
degustowały
marchewkę.
Została,
również
wykonana przez dzieci
praca
plastyczna.

Punktem kulminacyjnym projektu był
Bal Marchewkowy. Dzieci tańczyły z
sylwetami marchewek przy piosence
„Urodziny Marchewki”. Uczestnicy
balu
zajadali
się
ciastem

marchewkowym upieczonym przez
Panie z naszej kuchni.

Grupa VII – projekt
badawczy „Moja miejscowość, mój
kraj”
W dniach 16.05-20.05.2022r
dzieci z grupy VII „Żabki” przystąpiły
do realizacji projektu badawczego
„Moja miejscowość, mój region”.
Celem było rozwijanie zainteresowania
swoim regionem, swoją kulturą,
poznanie najpiękniejszych zakątków
naszego miasta, poznanie legend
warszawskich oraz rozwijanie u dzieci
chęci stawiania pytań i poszukiwania
odpowiedzi.

Na początku projektu stworzyliśmy
siatkę tego, co już wiemy o Warszawie,
a następnie spisaliśmy zagadnienia, o
których dzieci chciały dowiedzieć się
czegoś więcej. Wskazywaliśmy różnice,
jakie występują między miastem, a
wsią. Obejrzeliśmy film edukacyjny,
dzięki któremu wybraliśmy się na
wirtualny
spacer
po
Zamku
Królewskim.
Zwiedziliśmy
tam
wspaniałe
komnaty
króla,
dowiedzieliśmy się co robił, jak żył,
czym się zajmował.
Wspólnie
z
dziećmi
utworzyliśmy w naszej sali kącik
regionalny, w którym zamieściliśmy
książki, albumy oraz wszystkie
pamiątki, jakie dzieciom kojarzą się z
Warszawą.

Wspólnie także stworzyliśmy
„Album o Warszawie”, do którego
dzieci przyniosły zdjęcia ze swoich
ulubionych miejsc w Warszawie i
dołączyły do niego krótki opis.
Wybraliśmy się także na spacer
po najbliższej okolicy, aby dokładniej
przyjrzeć się budynkom w naszym
otoczeniu. Obejrzeliśmy film o
najpiękniejszych i najciekawszych
miejscach w Warszawie, oglądaliśmy
zabytki,
poznaliśmy
legendy

warszawskie:
„Bazyliszek”
oraz
„Syrenka
Warszawska”.
Razem
nauczyliśmy
się
piosenki
„Najpiękniejsze miejsce świata”. Na
zakończenie projektu wykonaliśmy
herb naszej miejscowości.
Uważam, że dzięki realizacji
tego projektu, dzieci miały możliwość
lepiej przyjrzeć się miejscowości, w
której mieszkają, zainteresować się
historią i powstaniem naszego miasta,
jego kulturą i architekturą.
Grupa IX Projekt Kwiaty

W maju 2022r. w grupie IX był
realizowany
projekt
badawczy
„Kwiaty”. Na początku projektu
powstała lista pytań, na które dzieci w
trakcie kolejnych zajęć chciały uzyskać
odpowiedzi. Podejmowane działania
utrwalaliśmy
na
zdjęciach.

Organizowaliśmy
wiele
zabaw,
umożliwiających dzieciom poznanie
różnych gatunków kwiatów. Dzieci
przeprowadzały
również
eksperymenty: mierzyły wysokość
kwiatów, porównywały ich wygląd,
sprawdzały, jak zbudowane są kwiaty
itp. Podczas zajęć dydaktycznych
nazywały kwiaty, określały kolory
płatków, wskazywały części rośliny,
układały wg wielkości wskazując
największy i najmniejszy kwiat.

sklep. Odbyło się tutaj wiele
interesujących zabaw.
Projekt
urozmaicony
był
filmami
edukacyjnymi na temat produkcji
pieniędzy i ich historii.

Dzięki podjętym działaniom nauczyły
się planowania, podejmowania decyzji,
dokonywania
wyborów
oraz
współpracy w grupie.

Pięć zmysłów mam- projekt
Grupa 10 Projekt Pieniądze

badawczy- w grupie XIV

W dniach od 2.05 do 6.05. 22 w grupie
X realizowany był projekt „Pieniądze”.
Dzieci na początku projektu określiły
co wiedzą na temat pieniędzy, co je
interesuje i czego by chciały się
dowiedzieć o pieniądzach. W tym celu
opracowano siatkę pytań. Następnie
dzieci otrzymały koperty z banknotami
do nauki i zabawy. Wspólnie z
nauczycielami stworzyły w sali bank i

W dniach 21- 25 marca 2022 r. w
grupie ,, Biedronki” był realizowany
projekt pt. ,,Pięć zmysłów mam”.
Celem zajęć było pokazanie dzieciom,
jakimi zmysłami posługuje się
człowiek.
Na początku projektu pokazałam
dzieciom za pomocą obrazków, jakie
zmysły posiada człowiek i do czego
służą, następnie przy słowach piosenki

pt. ,,Pięć zmysłów mam”, dzieci
pokazywały na własnym ciele narządy
zmysłów: oczy, uszy, nos, język,
dłonie.

Podczas trwania projektu dzieci miały
możliwość
wąchania
różnych
produktów oraz określania ich
zapachów. Segregowały również
obrazki
z
przedmiotami,
przedstawiającymi
przyjemne
i
nieprzyjemne zapachy. Rozpoznawały
różne smaki. Określały, jaki smak
poczuły: czy był to smak słodki,
gorzki,
słony
czy
kwaśny.

Rozpoznawały dźwięki odtwarzane z
płyty. Wskazywały na obrazkach
instrumenty, które wydają konkretny
dźwięk np. dźwięk trąbki, ryk lwa,
pianie koguta, śpiew ptaka.
Podczas realizacji projektu dzieci
zdobyły wiedzę na temat ciała
człowieka. W toku różnorodnych
zabaw i doświadczeń poznały
wszystkie
zmysły.
Jednogłośnie
stwierdziły, że wiedzą już, jak ludzie
poznają świat, dzięki czemu odczuwają
przyjemność z jedzenia, wąchania
kwiatów, oglądania bajek, słuchania
piosenek
czy
przytulania
z
najbliższymi. Dzieci nie zapomniały
również o tym, że zmysły w niektórych
sytuacjach ostrzegają nas przed
niebezpieczeństwem:
dymem,
zbliżającym się autem czy gorącymi
napojami.

Połącz takie same obrazki

Dorysuj w każdym rzędzie tyle piłek, by
razem było ich 5

Policz i wpisz tyle kropek, ile jest konkretnych
elementów

• ••

•• I ••

Otocz zieloną pętlą muszle, czerwoną morskie zwierzęta, a niebieską zabawki do piasku.
Czego jest najwięcej, a czego najmniej?

Co zrobić, aby dzieci wiedziały, że płynu jest tyle
samo, chociaż po przelaniu wydaje się być go więcej
albo mniej?
Trzeba przygotować kilka jednakowych butelek,
dzbanek z lejkiem, płyn najlepiej zabarwiony,
szklanki i dać dziecku możliwość zbierania
doświadczeń. Poniżej kilka zabaw przybliżających
dziecku zrozumienie pojęcia stałości ilości płynu.
Nie należy jednak oczekiwać, że po jednorazowych
doświadczeniach dziecko będzie już potrafiło
ustalić stałość ilości płynu. Eksperymentowanie z
wodą jest dla dzieci atrakcyjne, dlatego też trzeba
im na to pozwolić, bo tylko w ten sposób mogą
zrozumieć, na czym to wszystko polega.
Zrozumienie przez dziecko stałości
miary, w tym pojemności sprawia mu
dużo trudności. Jedyną drogą jest
zorganizowanie
stymulującego
środowiska
i
pozwolenie
na
doświadczanie.
Profesor
Edyta
Gruszczyk Kolczyńska w swojej
książce Dziecięca matematyka. Edukacja
matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu
i szkole przedstawia kilka propozycji
ćwiczeń.
• Ile jest wody w butelce?

Ważne jest, aby dorosły
nie
pouczał,
nie
poprawiał i nie tłumaczył.
Rzecz nie polega na
słownym wyjaśnianiu, ale
na
gromadzeniu
doświadczeń. Im więcej
ma dziecko ku temu
okazji, tym szybciej będzie
rozumowało, jak dorosły.
Dlatego
trzeba
to
doświadczenie powtórzyć
kilka
razy.
Potem
pozwolić dziecku na
swobodne przelewanie
wody, jeżeli tylko ma na to
ochotę.

Potrzebna jest butelka plastikowa, bez
etykiety, z nakrętką (duża butelka po
wodzie mineralnej lub po napojach).
Napełnić ją trzeba wodą do wysokości
1/3. Żeby ułatwić dziecku obserwację,
należy wodę zabarwić kroplą tuszu,
odrobiną farby lub zwyczajnym
mlekiem. Dorosły stawia butelkę przed

dzieckiem i mówi: Zakręć ją dokładnie i
sprawdź, czy się woda nie wylewa... Gotowe?
Przyjrzyj się wodzie, ile jej jest? A teraz
wolniutko przewracaj butelkę i obserwuj, co
się dzieje z wodą. Dziecko obserwuje
zmianę w wyglądzie wody. Dorosły
pyta: Czy teraz wody jest tyle samo co
poprzednio? Nie należy się dziwić,
jeżeli sześciolatek odpowie: Teraz wody
jest mniej. I pokazuje to palcem.
Niektóre dzieci stwierdzają: Wody jest
teraz więcej. Te popatrzyły na
powierzchnię, a nie na wysokość
słupka wody. Nie przeszkadza im to,
że własnoręcznie zakręciły butelkę i
nic się z niej nie wylało.
• W których butelkach jest więcej
wody, a w których mniej?
Trzeba przygotować pięć jednakowych
butelek po wodzie mineralnej lub
sokach (przezroczyste, plastikowe, bez
etykiet, z zakrętkami). Potrzebny
będzie lejek i dzbanek z zabarwioną
wodą. Dorosły ustawia na stole butelki
w szeregu. Wlewa do nich wodę tak, że
w jednej butelce jest wody mniej, a w
drugiej więcej. Zwraca się do dziecka:
Sprawdź, czy w butelkach jest tyle samo
wody? Jeżeli jest za dużo, odleję, gdy za mało,
doleję... Ważne, aby butelki znajdowały
się na wysokości wzroku dziecka
Dziecko porównuje wysokość słupa
wody w butelkach, a dorosły - jeśli
trzeba - dolewa i odlewa. Czyni to tak
długo, aż dziecko stwierdzi: W
butelkach jest tyle samo wody. Zwracam
uwagę, że nie jest tu ważne co sądzi

dorosły. Dziecko ma być przekonane o
równej ilości wody w każdej z butelek.
Dorosły proponuje: Przewróć powoli
butelkę pierwszą, trzecią, piątą (pokazuje).
Patrz, co się dzieje z wodą...
Teraz dorosły pyta: Jak myślisz, czy nadal
we wszystkich butelkach jest po tyle samo
wody?
Zdecydowana
większość
sześciolatków odpowie: Nie. Jeżeli
skupiają się na porównywaniu słupków
wody, wskazują stojące butelki i
mówią: Tu jest więcej. Gdy patrzą na
powierzchnię wody w butelkach,
pokazują leżące i oświadczają: Tu jest
więcej. Dorosły proponuje: Postawmy
wszystkie butelki. Jeszcze raz zobaczymy,
jak to jest z tą wodą? Gdy stoją butelki, to
wody jest tyle samo?... Przewracajmy powoli
butelki: drugą i czwartą... . Czy teraz wody
jest tyle samo w butelkach?
• Ile kubków wody mieści się w
butelce?
Potrzebna jest jedna butelka z
poprzedniego ćwiczenia, kubek (może
być po jogurcie), lejek, mazak (lub
tłusta świecowa kredka) i dzbanek z
zabarwioną wodą. Dorosły proponuje:
Wlej do butelki jeden kubek wody... Zaznacz
kreską na butelce, ile jej jest... Wlej drugi
kubek i znowu zaznacz... Wlej trzeci i
zaznacz... Wlej czwarty i zaznacz... Czy
pamiętasz, ile kubków wody wlałeś do
butelki? Dziecko zajęte wlewaniem
wody nie liczyło kubków. Wystarczy
jednak, aby dorosły pokazał rysowaną
podziałkę, a ono już potrafi
odpowiedzieć. Liczy kreski i oznajmia:

Tam są cztery kubki wody. Jeżeli są
kłopoty, dorosły pomaga: Trzeba wylać
wodę, a potem nalewać kubkami, obserwować
podziałkę i liczyć. Ćwiczenie trzeba
kontynuować wlewając kubkami wodę
do butelek i rysując podziałkę, aż
butelka będzie pełna. Teraz wiadomo
już, ile kubków wody mieści się w
butelce.
Można
to
ćwiczenie
prowadzić dalej. Dziecko odlewa
trochę wody z butelki i pokazuje, ile jej
zostało. Po zastanowieniu odpowiada
na pytanie: Ile kubków wody jest jeszcze w
butelce? Ćwiczenie będzie atrakcyjne,
jeżeli przyjmie postać zagadki: dorosły zamyka oczy, dziecko wlewa

wodę do butelki kubkami i mówi:
Otwórz oczy i powiedz, ile kubków wody
wlałem do butelki? - dziecko zamyka
oczy, dorosły dolewa (albo odlewa)
trochę wody i mówi: Otwórz oczy i
powiedz, ile kubków wody jest w butelce?

Za oknem słońce, zaledwie kilka
białych obłoków na błękitnym niebie,
delikatny
orzeźwiający
wietrzyk.
Wiosenna pogoda wprost zaprasza do
spędzania czasu poza domem.
Wspaniałym miejscem do aktywnego
wypoczynku dla całej rodziny jest Park
Henrykowski, który znajduje się przy
ulicy Modlińskiej, niedaleko naszego
przedszkola.

cień w upalne i słoneczne dni. Można
zabrać koce, przekąski, jest tam dużo
miejsca na odpoczynek i zrobienie
małego pikniku. Młodsze dzieci będą
mogły bawić się w piaskownicy,
zjeżdżać ze zjeżdżalni, huśtać.
Aktywnym
przedszkolakom
lub
dzieciom
w
wieku
szkolnym
przypadnie do gustu konstrukcja z
linami i pajęczyna do wspinania oraz
wiszący most. Na pewno nie będą się
nudziły dzieci, które lubią bawić się w
berka, biegać czy mają dużo energii.
Znajdują się tam również konstrukcje
do ćwiczenia równowagi, ścieżkę
zdrowia. Młodsi i starsi fani piłki

Park z placem zabaw jest dobrze
urządzony i zadbany. Każdy znajdzie
tam miejsce dla siebie, starszy i
młodszy. Teren jest duży, ogrodzony,
rosną tam stare już drzewa, które dają

Eksperymentowanie z wodą jest dla
dziecka atrakcyjne. Każdą okazję chce
wykorzystać do sprawdzania, co też się
z wodą dzieje. Trzeba mu na to
pozwolić, bo tylko w ten sposób może
zrozumieć, na czym to wszystko
polega.
Opracowała: B.Ch.

nożnej, koszykówki czy tenisa
stołowego będą mogli poćwiczyć
swoje umiejętności. Dorośli docenią
siłownię plenerową.

W parku jest sporo miejsca na
spacery, ławki i przestrzeń, która daje
wytchnienie. Dzieci mogą szaleć, a ich
opiekunowie odpocząć. Można zabrać
ze sobą swojego pupila, ponieważ na
terenie parku znajduje się wybieg dla

psów. Warto udać się tu w ciepły i
słoneczny dzień.
Kolejnym miejscem które warto
odwiedzić wybierając się tym razem na
dalszą wycieczkę jest Dzielnica

Filmowa - rodzinny park tematyczny w
Zalesiu Górnym. To jedyne w Polsce
tak wspaniałe miejsce, w którym
zobaczyć można tyle aut ze znanych
filmowych hitów oraz poznać różne
ciekawostki z nimi związane.
Dzieciom spodobają się gigantyczne
Transformersy, a Zygzak McQuin i
Sally przypomną najmłodszym swoje
przygody. Nie zabraknie też pociągu
Tomka, furgonetki Scooby’ego. Do
niektórych aut nasi podopieczni będą
mogli wsiąść i przenieść się na chwilę
do świata ulubionego bohatera.
Rodzice natomiast zachwycą się
samochodami, motocyklami ze starych
amerykańskich filmów takich jak:
Ghoust Busters czy Batman.
W parku znajduje się również
miejsce dla dzieci do swobodnej
aktywności i zabawy: karuzele,
samoloty, plac zabaw, trampoliny.
Można także spacerować bajkową
ścieżką spacerową. Wszystkie atrakcje,
które można zobaczyć wliczone są w
cenę biletu. Zachęcam do odwiedzenia
Dzielnicy Filmowej w słoneczny ciepły
dzień. Wszystkie eksponaty znajdują
się „pod chmurką” w sosnowym lesie,
daje on wytchnienie od upalnego
słońca.
Opracowała: J. T.
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Iwona Fabiszewska – recenzent
Beata Chudzik – propozycje tematów,
opracowanie
graficzne,
kącik
matematyczny, poczytajmy razem, skład
Monika Belka
logopedyczne

–

artykuł,

zabawy

Karolina Bartnicka – artykuł
Julia Bortel – zadania grficzne
Karolina Pochmara
angielskiego

– kącik języka

Małgorzata Skolimowska – propozycje
prac plastycznych
Monika Kornasiewicz – artykuł, bajki
terapeutyczne
Paulina Korczak – matematyczne zabawy
graficzne
Gościnnie:
Mama Bartka z gr 4 – artykuł
Wypożyczalnia nr 88 w Warszawie – co
warto wypożyczyć

