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Z życia          

przedszkolaka 
 

Przedszkole przy ul. Dionizosa 

Styczeń 

 
Nadszedł styczeń. Z mrozem, ze śniegiem, 

z „chlapą”, błotem i smogiem też. Ale - jak 

zwykle w naszym „Wesołym Pędzelku” - z dużą 

dawką radości i świetnej zabawy! I czego więcej 

nam trzeba? Nawet jeśli pogoda nie zawsze 

sprzyja spacerom i figlom na placu zabaw, to my, 

przedszkolaki „Wesołego Pędzelka” wiemy, jak 

dobrze się bawić i wesoło spędzać czas. 

Nowy rok szczególnym wyzwaniem 

rozpoczęły „Poziomki” i „Motylki”, w których 

przez dwa tygodnie realizowana była innowacja 

„Przedszkole bez zabawek”. Dzielne Starszaki (z 

maleńką pomocą pań nauczycielek) zrobiły sobie 

same zabawki z kartonów, tektury, papieru, 

plastikowych butelek i opakowań oraz innych 

materiałów wtórnych. Powstały prawdziwe cuda! 

Domki, pociągi, statki i łodzie, makiety miast, gry 

planszowe, szkielet człowieka, różne zwierzątka, 

wśród nich śliczne różowe świnki, a także tort 

i maszyna do robienia czekolady oraz inne 

wspaniałości, które można było później podziwiać 

na wystawie w holu naszego przedszkola. Trzeba 

przyznać, że postarały się te nasze Starszaki. Były 

bardzo pomysłowe, kreatywne i twórcze. Brawo! 

W styczniu rozmawialiśmy o zwierzętach 

zimujących w Polsce, o ich potrzebach i o tym jak 

poprawnie możemy im pomagać. 

Obserwowaliśmy przyrodę i pogodę, 

sprawdzaliśmy, jak mija czas – dni, miesiące, lat. 

Niektóre grupy udały się na ciekawe wycieczki 

np. na spektakl do teatru lub na warsztaty do 

„Fabryki Bombek”. 

Jak na karnawał przystało 23 stycznia 

odbył się wyczekiwany przez wszystkich wielki 

Bal Przebierańców. Na parkiecie naszej sali 

gimnastycznej przy wtórze skocznej muzyki 

wirowały wspaniałe postacie z bajek, książek, 

filmów, świata przyrody. Fantazji w przebraniach 

nie brakowało. Nie zabrakło też wspaniałych 

występów muzyczno-artystycznych 

przygotowanych dla dzieci, były pokazy 

akrobatyczne Pani Inki, tańce i piosenki w 

karnawałowych rytmach oraz konkurs na królową 

i króla balu. W konkursie zwyciężyli…wszyscy!!! 

Wesoła, skoczna muzyka, tańce i śpiewy 

towarzyszyły nam przez cały ten miesiąc. Słychać 

i widać było je we wszystkich grupach w naszym 

przedszkolu, szczególnie, że przygotowaliśmy się 

wszyscy do obchodów Dnia Babci i Dziadka. 

Wykonaliśmy też piękne prezenty dla nich, 

wkładając w to całe nasze serduszka i z 

niecierpliwością oczekiwaliśmy spotkania z 

ukochanymi gośćmi.  

W dniu 25 stycznia odbyliśmy jak co 

miesiąc „Podróże z Wesołym Pędzelkiem”. 

Obejrzeliśmy prezentacje przedstawiające Polskę i 

Europę zimą. Zapoznaliśmy się z popularnymi w 

Europie sportami zimowymi oraz wspólnie 

bawiliśmy się przy zimowych piosenkach w 

języku polskim i angielskim. I wcale nie zrobiło 

się nam od tego zimno  

Styczeń zakończyliśmy przedstawieniem 

dla dzieci pt.: „Pierwsza bajka o smerfach”. 

Lubimy oglądać przedstawienia! 

I co, zgadzacie się teraz z nami, że my 

bywalcy „Wesołego Pędzelka” wiemy jak się 

dobrze bawić i wesoło spędzać czas? 

Wesoło jest z tym Pędzelkiem  

 

I.Ś. 

Luty 

Miesiąc luty - choć najkrótszy w roku – 

przyniósł nam wiele ciekawych spotkań 

i wydarzeń. W „Wesołym Pędzelku” szkoda czasu 

na nudę!  

W dniu 13 lutego spotkaliśmy się w sali 

gimnastycznej – wszyscy ubrani na czerwono, by 

razem obchodzić Dzień Świętego Walentego. 

Wspólne pląsy, śpiewy, radosne zabawy to nasz 

sposób na Walentynki   
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W piątek, 22 lutego, przedszkolaki zostały 

zaproszone na kolejne „Podróże z Wesołym 

Pędzelkiem”. Wyruszyły w podróż po naszym 

kraju oraz państwach sąsiednich. Dzieci poznały 

muzykę (poważną i rozrywkową) oraz tańce 

(ludowe i towarzyskie) z różnych stron Europy. 

Zobaczyły także miejsca, które często odwiedzają 

zakochani, m. in. Paryż, Wiedeń, Pragę, 

Warszawę. 

Trzy dni później, 25 lutego, mieliśmy 

okazję gościć w naszym przedszkolu aktorów, 

którzy zaprezentowali nam spektakl pt. „Karuzela, 

karuzela - zabawy starej Warszawy”. Wszystkim 

bardzo podobało się to przedstawienie, dzieci 

oglądały je ogromną uwagą. 

W środę, 27 lutego, „Wesoły Pędzelek” 

odwiedził Pan Policjant. Podczas spotkania ze 

starszakami opowiadał im o zasadach 

bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w 

kontaktach z osobami, które są dla nas obce. To 

bardzo ważna lekcja dla wszystkich 

przedszkolaków! 

Dzieci z grup V, VII oraz IX wybrały się 

na wycieczkę do Biblioteki Publicznej przy ulicy 

Placu Światowida 3. Poznały zasady 

obowiązujące przy wypożyczaniu książek, zostały 

zaproszone do korzystania z zasobów 

księgozbioru Biblioteki. 

Niektóre grupy dopiero w tym miesiącu 

zaprosiły do przedszkola kochanych Dziadków 

oraz Babcie. Dzieci własnoręcznie przygotowały 

dla nich prezenty oraz przedstawienia 

prezentujące ich zdolności artystyczne. Na 

zakończenie zaprosiły swoich gości na drobny 

poczęstunek. 

 

K. K., M.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole przy ul. Liczydło 

Styczeń 

 

Nowy miesiąc, nowy rok, nowe wyzwania 

przed nami. 

W dniu 15 stycznia dzieci z gr. XIV i XV 

pojechały do teatru Guliwer na przedstawienie pt. 

„Koziołek Matołek”.  Dzieci obejrzały przygody 

sympatycznego, choć niezbyt mądrego koziołka. 

Później wraz z aktorami zaśpiewały piosenkę o 

bohaterze spektaklu. 

Dzień później w naszym przedszkolu 

odbył się bal. Wszystkie przedszkolaki pięknie 

przebrane tańczyły w rytmie gorącej samby i 

mnóstwa różnych innych melodii. Wspólne 

śpiewy i tańce przeplatane były występami 

komika, któremu towarzyszyła prześmieszna 

kukiełka. Dzieci i panie nagradzały pokaz 

gromkimi brawami oraz salwami śmiechu. 

Niemożliwym zadaniem okazało się wybranie 

jednego króla i jednej królowej balu – 

w konkursie na najpiękniejszy strój 

wygrali…wszyscy!!! Ach cóż to był za bal!  

Pod koniec miesiąca, 29 stycznia, 

gościliśmy u nas Teatr Blaszany Bębenek. 

W przedstawionej bajce nie zabrakło znanych 

postaci z bajki oglądanej na całym świecie. Była 

tu Smerfetka, Papa Smerf, Smerf Ważniak i 

oczywiście przebiegły Gargamel. Niezwykłe 

przygody i perypetie głównych bohaterów 

zakończyły się na szczęście dobrze. 

Dla naszych przedszkolaków styczeń to 

bardzo ważny miesiąc z powodu święta 

szczególnie ważnych dla nich osób. Wszystkie 

przedszkolaki zaprosiły do swoich grup Babcie i 

Dziadków. Dzieci przygotowały krótkie 

przedstawienia, recytowały wierszyki, a na koniec 

zaprosiły Dziadków do wspólnej zabawy przy 

muzyce. Kochani goście zostali obdarowani 
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drobnymi upominkami przygotowanymi 

własnoręcznie przez dzieci.  

Ciekawe, co przyniesie nam luty… 

J. W. 

Luty  

Miesiąc luty dał nam dużo okazji do 

radości, wspólnej zabawy, miłego przeżywania 

czasu razem w naszym przedszkolu. 

W dniu 6 lutego dzieci z grupy XIV miały 

okazję zobaczyć panią Anię, która 

pracuje w „Wesołym Pędzelku” w innej 

roli. Okazało się, że jest także 

krawcową. Pokazała nam jak 

w krótkim czasie przy pomocy 

maszyny do szycia można zrobić 

piękne ubranka dla lalek. Każde 

z dzieci – pod czujnym okiem pani Ani – 

przygotował poduszeczkę.  

Tego dnia po południu dzieci z grupy XVI 

gościły Babcie i Dziadków. Było to spotkanie 

z okazji ich święta. Wnuki pięknie zaśpiewały i 

zatańczyły, wręczyły własnoręcznie przygotowane 

prezenty dla najukochańszych gości. 

W dniu 12 lutego dzieci z grupy XV 

wzięły udział w VI Warszawskim Przeglądzie 

Tanecznym „Na ludową nutę”. Ubrane w piękne 

stroje zaprezentowały taniec Śląski - Trojak. 

Wróciły z uśmiechem na twarzach i dyplomem w 

ręku. 

Tego samego dnia wszyscy oglądaliśmy 

niezwykłe przedstawienie pt. „Karuzela, karuzela-

zabawy starej Warszawy”. Dzieci poznały tradycje 

starych zabaw i tańców warszawskich. Z wielką 

przyjemnością oglądały tańce i czynnie 

uczestniczyły w przedstawieniu.  

W czwartek 14 lutego dzieci z grupy XV 

wybrały się do Białołęckiego Ośrodka Kultury 

na przedstawienie pt. „Bajka z przesłaniem”. 

Przedszkolaki obejrzały spektakl o staraniach 

książąt o rękę księżniczki. Dowiedziały się, że 

pieniądze nie są wyznacznikiem miłości, tylko 

dobre i szlachetne serce. 

Następnego dnia bawiliśmy się z okazji 

Walentynek Wszyscy ubraliśmy się na czerwono. 

Dzieci dowiedziały się o tradycji i historii tego 

święta. Nie zabrakło wesołych piosenek, 

wspólnych zabaw i tańców. 

W tym miesiącu w grupie XIII mieliśmy 

zaszczyt gościć dwie mamy na popołudniowym 

czytaniu. Zapraszamy wszystkich rodziców do 

włączenia się do czytania dzieciom. 

A.S. 

 

Strefa 

dziecka            

i rodzica… 
 

Czym jest stres??? 
 

 

Rodzice czerpią ogromną radość i 

satysfakcję z wychowywania, przebywania oraz 

obserwowania swoich dzieci, lecz jednocześnie 

niekiedy postrzegają to zadanie jako trudne, pełne 

wyzwań i niewiadomych. Artykuł ten ma na celu 

uświadomienie możliwych źródeł stresu 

utrudniających pełnienie ról rodzicielskich, a 

także poznanie prostych wskazówek w jaki 

sposób radzić sobie z trudnościami. 

 

Być rodzicem… 

Być rodzicem to radość z uśmiechu 

dziecka, jego postępów, ale także zmierzenie się z 

wieloma wyzwaniami rozwojowymi, problemami 

zdrowotnymi dziecka czy własnymi słabościami. 

Dzieci, a w szczególności te młodsze, wymagają 

wiele uwagi, dużych zasobów energii oraz 

cierpliwości. W obliczu wielu wyzwań pamiętać 

należy, że każdy rodzic ma również swoje własne 

potrzeby, o które trzeba zadbać.  
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Niekiedy trudno łączyć role rodzicielskie z 

pozostałymi obowiązkami. Doświadczeniom 

takim niekiedy towarzyszy poczucie winy, że nie 

jest się rodzicem doskonałym. Pocieszające jest 

to, że wszyscy rodzice mają trudne chwile, a 

idealni rodzice tak naprawdę nie istnieją. 

Życie każdego z nas pozbawione stresu 

wydaje się być niemożliwe, ponieważ w każdą 

relację wpisane są trudności, konflikty, frustracje. 

Wszyscy rodzice miewają gorsze dni, jeśli jednak 

czas niezadowolenia przeważa, wówczas bardzo 

trudno jest zaspokajać potrzeby swoich dzieci. W 

sytuacji doświadczania nadmiernego stresu warto 

podjąć odpowiednie działania, by poprawić jakość 

życia własną oraz najbliższych.  

 

Czym jest stres? 

Doświadczamy stresu, kiedy zdarzenie lub 

sytuacja wzbudza w nas silny niepokój 

lub zakłóca nasze codzienne 

funkcjonowanie. 

 

Jakie mogą być przyczyny stresu?  

Stres zależy od kilku 

czynników: 

- Nasze cechy - niektórzy wydają się 

być na ogół opanowani, spokojni, 

pewni siebie, a inni częściej odczuwają 

napięcie, niepokój czy brak pewności 

siebie. 

- Doświadczenia - stres spowodować mogą 

wydarzenia trudne niemal dla wszystkich osób, 

jednak doświadczenie danej sytuacji  różnić się 

może w zależności od osoby. Ta sama sytuacja dla 

jednej osoby może stanowić zagrożenie, a dla 

innej wyzwanie.  

- Dzieci - niektóre pociechy są nieco 

spokojniejsze, inne przejawiają większe 

wymagania, co może powodować stres. 

- Obowiązki - odpowiednia ilość zadań i 

zobowiązań jest  pożądana. Poczucie przeciążenia 

nadmiarem obowiązków może generować stres. 

- Bliscy - zdecydowanie łatwiej poradzić sobie z 

trudnościami doświadczając wsparcia bliskich 

osób. Doświadczenie braku odpowiedniego 

wsparcia może powodować stres. 

- Poczucie kontroli nad życiem - warto 

podejmować różne działania w celu złagodzenia 

stresu. Nie jest możliwe by mieć wpływ na 

wszystko, jednak w każdej sytuacji  jest coś, co 

można zrobić.  

Wpływ stresu na życie 

Stres wywiera wieloraki wpływ na nasze 

funkcjonowanie. Może skutkować zmęczeniem, 

rozdrażnieniem, płaczliwością, poczuciem 

nieszczęścia. Niekiedy zdarza się, że w trudnych 

sytuacjach prowadzi do ataków paniki, 

problemów ze snem czy depresji. Ponadto może 

być przyczyną wielu  dolegliwości fizycznych. 

Stres wpływa także na relacje interpersonalne. 

Niezwykle istotne jest, aby rodzice zrozumieli 

źródło, wpływ stresu, a następnie podjęli działania 

przeciwdziałające stresowi. 

 

Jak radzić sobie ze stresem? 

Nie jest możliwe, by całkowicie 

wyeliminować stres, jednak poniższe 

wskazówki mogą pomóc zapanować 

nad codziennym stresem. 

- Rozmawiaj i słuchaj - komunikacja 

stanowi bardzo ważny element 

wszystkich związków. Umiejętność 

komunikowania o swoich potrzebach, 

mówienia o własnych myślach pozwoli 

uniknąć poczucia frustracji. Istotne jest, by być 

otwartym na własne potrzeby, a także wsłuchiwać 

się w potrzeby innych w tym swoich dzieci.   

- Organizacja - warto opracować listę zadań, o 

których należy pamiętać. 

- Planowanie z wyprzedzeniem – istotne jest, aby 

rozpoznać potencjalnie stresujące momenty i 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZvtOfk47hAhUFl4sKHU4XAFwQjRx6BAgBEAU&url=https://stylowi.pl/42974124&psig=AOvVaw1MZXPiw1a6wp4WpkdxzDwf&ust=1553083010014395


str. 6 
 

zastanowić się z wyprzedzeniem, w jaki sposób 

można sobie z nimi poradzić.  

- Znalezienie czasu dla siebie - warto upewnić się 

o tym, że rodzic ma również czas dla siebie, 

najlepiej każdego dnia.  

- Odprężenie - należy znaleźć drobne sposoby , 

które pozwalają się odprężyć, np. ćwiczenia, 

łagodna muzyka lub filiżanka gorącej herbaty. W 

obliczu wyzwań, wzmożonego stresu warto 

obiecać sobie i zrealizować coś specjalnego. 

- Docenienie siebie - każdy ma prawo być z siebie 

dumnym po poradzeniu sobie z trudną sytuacją.  

- Optymistyczne spojrzenie - uświadomienie sobie 

najbardziej lubianych aspektów bycia rodzicem 

oraz skoncentrowanie na dobrych momentach 

swojego życia umożliwi lepsze poradzenie sobie 

ze stresem. 

- Pomoc - zwrócenie się o profesjonalną pomoc 

nie jest oznaką słabości. Stanowi konstruktywne 

działanie oraz świadczy o odpowiedzialności. 

Wielu rodziców w obliczu trudności decyduje się 

na skorzystanie z pomocy. 

 

Opracowano na podstawie: 

Stres. Poradnik dla rodziców małych dzieci 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

K. M. 

 

Z dzieckiem w świat 

wartości!!! 

 
„Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie 

dwa  uczucia: czułości 

do tego, kim ono jest, 

oraz szacunek do tego,  

kim może zostać w 

przyszłości” 

LudwikPasteur     

                                  

https://pl.pinterest.com/pin/116038127878400220/                                                                        

Zapewne każdy rodzice chce, aby jego 

dziecko wyrosło na wartościowego  człowieka i 

żyło w świecie, w którym obowiązują wartości. 

Najskuteczniejszym sposobem przekazywania 

dzieciom tego, co w życiu najcenniejsze jest 

własny przykład. 

Dziecko uczy się 

przede wszystkim 

przez naśladowanie. 

Obserwuje 

postępowanie mamy i 

taty, słucha co mówią, 

patrzy jak reagują. 

Dzieci przejmują 

hierarchię wartości od 

rodziców, którzy są dla 

nich najważniejszym przykładem.  Warto 

pamiętać, że wartości  kształtujemy przede 

wszystkim  w domu rodzinnym, a przedszkole  

powinno wspierać i umacniać rodziców w 

przekazywaniu tego, co stanowić będzie bogactwo 

wewnętrzne i sposób postrzegania świata przez 

dziecko . Sądzę, że wszystkim rodzicom i 

wychowawcom zależy na tym, aby dzieci wyrosły 

na mądre, dobre i szczęśliwe osoby. Małe dzieci 

nie mają jeszcze ukształtowanego systemu 

wartości. W zachowaniach, które mogą 

wywoływać dezaprobatę rodziców ( np. zabranie 

zabawki), kierują się nie wartościami, lecz jedynie 

chęcią poznania otaczającej rzeczywistości. Z 

czasem dzieci w swoim zachowaniu i 

postępowaniu uczą się uwzględniać, nie tylko 

własne interesy, ale także potrzeby innych osób. 

Najpierw należy zastanowić się, które wartości są 

najważniejsze i które chcielibyśmy przekazać 

dzieciom. Zatem przypomnijmy sobie kilka 

znanych nam wartości, bez których trudno 

pozytywnie funkcjonować w społeczeństwie:                                                     

 

https://pl.pinterest.com/pin/116038127878399555 

 Miłość-szeroko pojęte uczucie i postawa, 

polegająca między innymi na umiejętności 

bezinteresownego poświęcenia własnych 

korzyści dla dobra drugiej osoby 

 

 Przyjaźń-relacja pomiędzy osobami 

oparta na wzajemnej sympatii, 

życzliwości, szczerości, zaufaniu, 
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równouprawnieniu, chęci niesienia 

wzajemnej pomocy, radości i chęci 

przebywania ze sobą                

 

                                                                                          

 Szacunek-dbanie 

o uczucia i dobro 

drugiej osoby  

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/116038127878400220                                                                

 

 

 Uczciwość- kierowanie się w życiu 

prawdą, rzetelne wykonywanie 

obowiązków, szanowanie cudzej 

własności, obiektywna ocena sytuacji, 

równe prawa wobec wszystkich 

 

 Sprawiedliwość-uczciwe ocenianie 

sytuacji, równość praw, przyzwoitość, 

prawe postępowanie 

 

 Samodyscyplina-rozwijanie własnych 

zdolności, umiejętność nakładania sobie 

własnych ograniczeń, dążenie do ładu i 

równowagi-unikanie skrajności, radość z 

tego, co posiadamy                  

 

 Odpowiedzialność-sumienne 

wykonywanie własnych obowiązków 

,ponoszenie konsekwencji własnych 

decyzji, dbanie o dobro i zapobieganie złu                                                     

 

 Odwaga-stawanie w obronie słabszych, 

krzywdzonych, bronienie prawdy 

 

  Szczęście-trwałe zadowolenie, optymizm, 

radość, wewnętrzny spokój i harmonia 

 

 Piękno-zachwyt tym, co nas otacza, 

poczucie estetyki 

 

 Mądrość-dokonywanie właściwych 

wyborów, kierowanie się dobrem własnym 

i innych 

 

 Tolerancja-zrozumienie, poszanowanie i 

akceptacja odmiennych od naszych 

wartości i przekonań, poglądów, 

odmiennego wyglądu zewnętrznego. 

 

 

 

 

 

 

https://kiddoland.pl/materialy-dopobrania/dziecko-id-102 

Rodzice mają szansę dopiero wtedy przekazać 

dzieciom hierarchię wartości, kiedy sami 

prowadzą zgodnie z nią swoje życie. Są oni 

stróżami wartości w tym, często „trudnym” 

świecie, tworzą zrozumiałe reguły i czytelne 

zasady postępowania swoich dzieci. Jaką nasze 

dziecko wybierze drogę życia i jak sobie w nim 

poradzi, zależy przede wszystkim od tego, w jaki 

bagaż wartości go wyposażymy i jakie 

umiejętności mu przekażemy. Wychowanie do 

wartości będzie tym skuteczniejsze, im bardziej 

oboje rodzice będą żyć życiem zgodnym z tym, co 

chcieliby przekazać swojemu potomstwu. Zatem 

warto walczyć o to, aby oprócz gruntownego 

wykształcenia przekazać dzieciom ten bezcenny 

skarb    

 

M.B. 

 

 

Kodowanie może być 

zabawą… 
 

Czy programowanie i kodowanie jest 

łatwe?  Ja uważam że nie. Czy łatwo jest 

prowadzić zajęcia kodowania i programowania 

dla dzieci w wieku przedszkolnym? Moja 

odpowiedź brzmi tak.  Czy jest to potrzebne? 

https://pl.pinterest.com/pin/116038127878400220
https://kiddoland.pl/materialy-dopobrania/dziecko-id-102
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Zdecydowanie tak. Elementy programowania i 

kodowania otaczają Nas wszędzie.  Na zajęciach z 

programowania, które prowadzę dla grup 4,5,6 

latków jako narzędzie do nauki używam 

samouczka – kursu nr 1 na stronie code.org  

Kurs jest dostosowany do dzieci, które nie 

potrafią jeszcze czytać i pisać  i docelowo jest 

przedstawiany jako kurs, który powinien trwać 20 

godzin. Jest zupełnie darmowy.  

Etapów kursu jest 18, a są to:  

1. Szczęśliwe mapy. 

Zaczynamy od najłatwiejszych pytań. Jest to 

element wprowadzający dzieci w świat kodowania 

programowania oraz używane w nim symbole.   

2. Przenieś go … 

3. Układanka: poznaj metodę ,,przeciągnij i 

upuść”. 

To ćwiczenie wydaje się być śmiesznie łatwe, 

jednak dla dzieci, które nie miały do tej pory 

styczności z myszką komputerową lub w ogóle 

nie pracowały na komputerze jest to całkiem 

trudne zadanie. 

4. Labirynt: Sekwencja  

 Zaczynamy programowanie! Musimy jednak 

zacząć od nauki kierunków. Obiecuję, że tematyka 

tzn. znane Angry Birds bardzo spodoba się 

dzieciom ! 

5. Labirynt: debugowanie  

 Szukamy błędów!  

6. Algorytmy z życia wzięte: sadź nasiona  

7. Pszczółka: Sekwencja 

8. Artysta: Sekwencja 

9. Kładąc podwaliny  

10. Artysta: Kształty 

11. Literująca Pszczółka 

      12. Poznając pętle  

      13. Labirynt: Pętle 

      14. Pszczółka: Pętle 

      15. Wielkie wydarzenie 

      16. Utwórz opowieść 

      17. .Bezpiecznie dotrzeć na miejsce. 

      18. Artysta: Pętle. 

Serdecznie polecam ten kurs.   

I.M. 

Przychodzi    

dziecko do 
        logopedy… 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

językowego dziecka… 

…czyli kilka słów do rodziców 

maluszków. 

 

O czym należy pamiętać? 

 

a) aparacie artykulacyjnym- ćwiczymy 

wargi, języki i podniebienie miękkie. A 

wszystko to w formie zabawy. Kląskanie, 

wysyłanie całusów, szeroki uśmiech – to 

przepis na sukces! 

b) O „mu, kwa, hał i miał”- wyrazy 

dźwiękonaśladowcze są bardzo ważnym 

etapem w rozwoju mowy dziecka. 

Pamiętajmy, że z nich później powstają 

wyrazy ( np. wyrażenie „mu” - to już dwie 

głoski). 

c) Czytanie i jeszcze raz czytanie- Myślę, że 

do pozytywnego wpływu wspólnego 

czytania z dzieckiem nie trzeba nikogo 

przekonywać. Rozwijanie wyobraźni, 

zachęcanie do późniejszego 

samodzielnego czytania oraz wzbogacanie 

słownictwa to tylko niektóre z nich. 

d) Zabawy paluszkowe, wierszyki- tak, teraz 

również jest to ważne. Dzieci uwielbiają 

krótkie rymowane wierszyki, a jeśli 

połączone są            z ruchem, to ćwiczą 

zarówno pamięć i motorykę. 

e) Rozmawiajmy z dzieckiem- opowiadajmy 

dziecku o tym, co dzieje się w jego 

najbliższym otoczeniu. Stosujmy tzw. 

kąpiel słowną, nie tylko mówmy do 

dziecka ale przede wszystkim 
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rozmawiajmy z nim. Budujmy proste 

zdania, dając dziecku czas na odpowiedź. 

 
Zestaw ćwiczeń logopedycznych do pracy ze 

starszym przedszkolakiem: 

- kląskanie z naprzemiennym rozciąganiem i 

zaokrąglaniem warg, 

- wznoszenie szerokiego języka  w kierunku 

górnych dziąseł, 

- robienie „łychy” z języka – unoszenie 

szerokiego czubka języka oraz boków języka przy 

otwartej buzi, 

- „język na baczność” unoszenie czubka języka do 

górnych dziąseł, 

- przechodzenie od głośnego mlaskania językiem 

do kląskania, 

- przenoszenie za pomocą słomki drobnych 

papierowych elementów. 

S.S. 

 

Łamigłówki Wesołego Pędzelka 
Propozycje prac plastycznych 

                         Wykonaj zadanie wg. wzoru lub dowolnie robiąc kolorowe 

 Stemple mocząc opuszki palca w farbie. 
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Stempelkowy obraz. 

Wykonaj zadanie używając farb i patyczka kosmetycznego. 
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                   Niebawem Wielkanoc 

Połącz linie na króliczku oraz pokoloruj  go. 
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Popraw kropkowane linie, a gdy skończysz , pokoloruj starannie obrazek. 
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www.Bystre Dzieci.pl 

 

J.U. 

 

 

 

 

Zadania z języka angielskiego 
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K.K. 
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Baśniowanie        

    na dywanie… 
 

O WPŁYWIE BAŚNI NA DZIECI 
 

 

„Jeśli chcesz aby 

dziecko było 

inteligentne – czytaj 

mu baśnie; 

Jeśli chcesz aby twoje 

dziecko było bardziej 

inteligentne 

– czytaj mu więcej 

baśni” 

Albert Einstein 

 Wpływ baśni 

na dzieci może być 

wieloraki i na różnych 

płaszczyznach. Nie 

sposób wyliczyć 

wszystkich walorów i 

oddziaływań tych 

utworów, ale kilka 

najbardziej znaczących 

warto wspomnieć.   

https://pl.pinterest.com/pin/804596289652495131/ 

 

Baśnie szczególnie wpływają na rozwój 

inteligencji emocjonalnej, rozwój społeczny, 

poznawczy, intelektualny w zakresie językowym, 

przyrodniczym, matematycznym i artystycznym. 

Są dobrym wsparciem dla najmłodszych, gdyż po 

przez metafory i swój symboliczny język 

pokazują konkretne problemy, nie narzucając 

jednak ich rozwiązań tylko dając wybór i 

wskazówki. 

Pomagają rozładować napięcia w stanach 

emocjonalnych takich np. jak: strach, lęk, 

nieśmiałość, gniew, złość, agresja, ucząc radzenia 

sobie z trudnymi uczuciami. Pokrzepiają serca i 

dają ulgę w ciężkiej niekiedy emocjonalnie 

rzeczywistości, stanowiąc na nią swoiste 

antidotum. Trudne zaś czasem do przekazania 

treści (problemy egzystencjalne) przedstawiają w 

sposób zwarty i obrazowy, w formie, zrozumiałej 

i szczególnie atrakcyjnej dla najmłodszych. 

Wspierają tym samym rozwój dziecka w 

budowaniu dojrzałej osobowości oraz radzeniu 

sobie z lękami i naturalnymi kryzysami, głównie 

przez to, że baśnie zawsze dobrze się kończą. To 

właśnie szczęśliwe zakończenia dodają dzieciom 

otuchy, nadziei oraz zapału i odwagi, przekazując 

sposoby pokonywania trwogi, strachu, 

swoich słabości i niepokojów. Dodatkowo 

pojawiające się w nich sytuacje komiczne 

wywołają śmiech i napełniają radością. 

Baśnie przez swoją fabułę 

uświadamiają najmłodszym, że mają szanse 

żyć szczęśliwie pomimo rożnych 

życiowych trosk i kłopotów. Pokazują, że 

w życiu każdego człowieka pojawiają się 

problemy i walka z trudnościami jest 

nieunikniona, ale tę walkę należy 

podejmować. Choć los nie zawsze jest 

sprawiedliwy, nie można się poddawać, bo 

jeśli się wytrwa, na końcu odniesie się 

zwycięstwo i pokona wszelkie przeszkody. 

Pozwala to dziecku budować odporność 

emocjonalną oraz daje maluchowi poczucie 

wpływu i kontroli oraz zaufania do swoich 

możliwości, kształtując przy tym poczucie 

własnej wartości. 

Baśnie posiadają także wartość 

wychowawczą, uczą pewnego systemu 

moralnego, wyjaśniają trudne problemy dobra i 

zła, uszlachetniają uczucia. Zachęcają do 

samodzielności i zaradności, chwalą wytrwałość i 

cenią odwagę. Uświadamiają też, że dobro nie jest 

cechą wszystkich ludzi i wcale nie musi 

przychodzić samo i łatwo, ale że z bycia dobrym i 

dobrego postępowania wypływają liczne korzyści. 

Baśnie dostarczają ważnych wzorców 

osobowych i ułatwiają kształtowanie postaw i 

działań prospołecznych. Pomagają zrozumieć, 

dlaczego dane zachowanie jest dobre i potrzebne, 

wyzwalając jednocześnie chęć podobnego 

postępowania. Uczą właściwego współdziałania z 

innymi. Chwalą uprzejmości i życzliwość wobec 

https://pl.pinterest.com/pin/804596289652495131/
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innych. Wyzbywają egoizmu, 

uwrażliwiają na cierpienia i potrzeby 

innych. Uczą umiejętnego 

roztaczania opieki i współczucia dla 

słabszych, pokrzywdzonych, a 

jednocześnie pomocy tym, którzy 

znaleźli się w potrzebie i dzielenia 

się dobrem z innymi. Pokazują 

sposoby rozwiązywania problemów, 

likwidowania konfliktów, podają 

możliwości poszukiwania wsparcia i 

zapewnienia sobie bezpieczeństwa. 

Bohaterowie baśni nie są bierni, 

działają korzystając z własnej 

pomysłowości i sprytu, ale mogą 

również liczyć na pomoc innych. 

Dzieci dowiadują się, że nie są same, zdane tylko 

na siebie. Dobre jest niesienie pomocy ale także 

skorzystanie z pomocy innych, a współpraca i 

wspólne działanie jest ważnym i potrzebnym 

elementem.  

Najmłodsi uczą się również cierpliwości w 

dążeniu do celu. Zauważają, że osiągnięcie 

sukcesu, zdobycie nagrody nie zawsze przychodzi 

szybko i łatwo, często wymaga sporego wysiłku. 

Nie można zawsze oczekiwać sukcesu za 

pierwszym razem, ale warto się starać i nie 

poddawać, tak jak bohaterowie baśni, którzy 

dzięki wytrwałości osiągali zamierzone cele. 

Znaczenie czytania baśni nie pomija także 

rozwoju poznawczego dzieci. Wywiera ogromny 

wpływ na sferę – intelektualno-naukową i to na 

różnych płaszczyznach. Dobrze zarysowują to 

słowa Alberta Einsteina: „jeśli chcesz aby dziecko 

było inteligentne – czytaj mu baśnie; jeśli chcesz 

aby twoje dziecko było bardziej inteligentne – 

czytaj mu więcej baśni”. I tak właśnie dzieje się, 

gdy czytamy dzieciom baśnie, poszerzamy ich 

świadomość i wyobraźnię. Pozwalamy zdobyć 

wiedzę, wzbogacamy doświadczenia. Uczymy 

odróżniać prawdę od fałszu. Pokazujemy życie i 

obyczaje rodzimej kultury oraz ludzi z innych 

krajów i różnych kultur. Pobudzamy fantazję i 

umiejętności twórcze, inspirujemy kreatywne 

zabawy i umiejętność wcielania się w rolę. 

Ułatwiamy naukę, pomagamy odnieść sukces 

najpierw w przedszkolu, później w 

szkole i życiu. Rozwijamy zasoby 

języka, mowę, wzbogacamy 

słownictwo, a przez to ułatwiamy 

nabywanie umiejętności pisania i 

czytania ze zrozumieniem. 

Ćwiczymy pamięć i zdolność 

myślenia intuicyjnego oraz 

logicznego, przyczynowo-

skutkowego w połączeniu z 

inteligencją emocjonalną, 

pokazując związki między 

zjawiskami, rzeczami i ludźmi. 

Wpływamy na poprawę 

koncentracji i skupienia. 

Doskonalimy zmysł słuchu, 

percepcję słuchową, spostrzegawczość, słuch 

fonematyczny. Kształtujemy nawyk czytania i 

zdobywania wiedzy na całe życie. Utwierdzamy w 

przekonaniu, że czytanie jest dobre, mądre, 

pożyteczne i atrakcyjne. A przy okazji 

zapobiegamy też uzależnieniu od telewizji, 

komputera i różnych używek, pokazując inne 

możliwości spędzania czasu i rozrywki. 

Jeszcze jednym walorem czytania baśni 

jest to, że tworzą mocną więź między dorosłym i 

dzieckiem. Pomagają budować relacje, które 

owocować będą w przyszłości. Dorosły czytający 

dziecku staje się jego przyjacielem, 

sprzymierzeńcem, przewodnikiem pokazującym i 

tłumaczącym świat, pomagającym uporać się z 

różnymi pytaniami, zmartwieniami, problemami i 

troskami. Staje się towarzyszem wyjątkowej 

podróży, jaką jest życie, dającym radość, 

rozbudzającym ciekawość, niosącym otuchę i 

nadzieję. Szczególnie 

istotne jest gdy to 

dorośli, ważni dla 

dziecka np. rodzice, 

dziadkowie, nauczyciele 

czytają mu baśnie. 

Maluch tym sposobem 

dostaje sygnał, że dorośli 

nie boją się trudnych 

uczuć i potrafią radzić 

sobie z nimi. A to jest 

https://pl.pinterest.com/pin/25
332816631059235/?lp=true 

https://pl.pinterest.com/pin/25332816631059235/?lp=true
https://pl.pinterest.com/pin/25332816631059235/?lp=true
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ważnym dla niego wsparciem, pomagającym 

nabyć większej pewności siebie i napawającym 

optymizmem. 

 

Podsumowując baśnie 

i bajki pozwalają dzieciom 

lepiej zrozumieć świat, ludzi, 

ich zachowania i różne 

sytuacje, które trudne byłyby 

do wytłumaczenia młodym 

ludziom w inny sposób, 

zwykłymi słowami i zdaniami. Pozwalają 

zrozumieć ludzkie problemy i dążenia do dobra, 

piękna oraz szczęścia. Uczą zasad moralnych i 

szlachetnego postępowania. Wielorako i na 

różnych płaszczyznach zaspakajają podstawowe 

potrzeby rozwijającego się dziecka. Wpływają na 

jego emocje, pomagając mu przeżyć i 

przepracować mniejsze i większe utrapienia i 

problemy oraz uporać się z różnymi lękami i 

niepokojami. Kształtują jego osobowość i 

charakter, uczą samodzielnego myślenia. 

Rozwijają intelekt, wyobraźnię, kreatywność, a 

przy tym słuch, pamięć, mowę i wzbogacają 

słownictwo. Uwrażliwiają na piękno i dobro, 

wychowując człowieka kulturalnego i etycznego. 

Pozwalają także budować więź między dzieckiem, 

a czytającym mu dorosłym. Czytajmy więc 

dzieciom jak najwięcej baśni, by były mądre i 

umiały radzić sobie w życiu. 

 

I.Ś. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/sowa-kura-ges-maly-mis-i-

kot  

 

 

 

Strefa dziecka    

i rodzica 
 

Kiedy udać na terapię Integracji 

Sensorycznej? 

 

 Integracja sensoryczna jest to proces 

polegający na odbieraniu bodźców zarówno                    

z otoczenia, jak i wnętrza naszego ciała. Bodźce te 

docierają do naszych zmysłów, następnie 

analizowane są Ośrodkowy Układ Nerwowy 

(OUN) i do nich dobierane są adekwatne reakcje 

naszego organizmu. Prawidłowe przetwarzanie 

tych bodźców  umożliwia nam sprawne 

funkcjonowanie w otaczającym środowisku i 

adaptację do zmiennych się warunków życia. 

 

 Najczęściej zaburzenia przetwarzania 

sensorycznego wynikają z nieprawidłowego 

rozpoznawania bodźców przez nasze zmysły lub 

nieprawidłowej reakcji naszego organizmu przez 

układ nerwowy. A zatem warunkiem 

prawidłowego przetwarzania sensorycznego jest 

poprawne funkcjonowanie i rozwój zmysłów, a 

także układu nerwowego.  

 

 Analizując środowisko w którym żyjemy, 

postęp technologii oraz tempo życia zauważymy, 

że nie sprzyjają one prawidłowemu rozwojowi, 

szczególnie małych dzieci. Negatywny wpływ na 

rozwój procesów integracji sensorycznej ma 

również nadopiekuńczość rodziców. Często na 

placu zabaw słyszymy „nie biegaj, bo się 

przewrócisz…”, „nie wchodź, bo spadniesz…”, 

„ja to zrobię, bo będzie szybciej…”. Odbieramy w 

ten sposób dzieciom możliwość doświadczania, a 

co za tym idzie uczenia się podstawowych 

czynności.  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/sowa-kura-ges-maly-mis-i-kot
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/sowa-kura-ges-maly-mis-i-kot
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 Terapia metodą integracji sensorycznej nie 

jest “lekarstwem” na wszystkie nieprawidłowości, 

Jest metodą terapeutyczną, która wspomaga 

rozwój dziecka i ułatwia jego 

funkcjonowanie w środowisku domowym 

oraz rówieśniczym. Nie polega ona na 

uczeniu się konkretnych umiejętności jak 

pisanie czy jazda na rowerze. Jej zadaniem 

jest usprawnianie pracy układu nerwowego 

oraz systemów sensorycznych, których 

prawidłowe funkcjonowanie stanowi bazę 

do rozwoju umiejętności.  

 W przypadku integracji 

sensorycznej większość dzieci zostaje skierowana 

na diagnozę lub terapię zbyt późno. Należy 

pamiętać, że w terapii bardzo ważna jest 

systematyczność i współpraca rodziców. Działania 

terapeuty powinny być konsekwentnie 

kontynuowane w domu oraz w szkole.  

  

Warto udać się do terapeuty integracji 

sensorycznej, gdy dziecko: 

nie toleruje dotykania 

poszczególnych części ciała przy np. 

myciu, czesaniu, ubieraniu, obcinaniu 

paznokci; 

zbyt mocno reaguje na niewielkie 

zranienia i otarcia; 

preferuje mocniejszy, bardziej 

zdecydowany dotyk/uścisk niż 

delikatne głaskanie; 

jest wrażliwy na każdy 

najdrobniejszy brud; 

unika chodzenia na boso po domu, 

piasku, trawie itp.; 

narzeka na ubrania – szorstkie, 

sztywne, kołnierzyki, metki, szwy, 

wystające nitki, zbyt ciasne/luźne; 

jest nieświadome, że ma brudną 

twarz/ręce, ma mokre buty, ubranie itp.; 

nie reaguje na ból, zranienia, obicia, 

otarcia; 

ma słabą świadomość ciała, nie 

wiedzieć gdzie są poszczególne części 

ciała; 

nie rozróżnia butów lewy/prawy; 

ma słabą kontrolę w obrębie dłoni i 

palców (obniżony poziom 

grafomotoryczny i małej motoryki) 

nie lubi zabaw na placu zabaw 

(huśtawki, drabinki, karuzela); 

jest bardzo ostrożne/powolne 

podczas zabaw; 

czuje się niepewnie w windzie, na 

ruchomych schodach, na otwartej 

przestrzeni, na podwyższeniu; 

obawia się wchodzenia lub 

schodzenia po schodach; 

nie lubi aktywności z głową w 

dół lub z głową odchylona do tyłu np. 

podczas zabaw polegających na 

baraszkowaniu; 

huśta się przez długi czas, kręci się 

na karuzeli, biega w kółko; 

nie ma lęku przed upadkiem, 

podejmuje bardzo ryzykowne działania; 

potrzebuje być w ciągłym ruchu; 

często traci równowagę, potyka się 

lub przewraca; 

ma problemy z koordynacją 

wzrokowo-ruchową, przekraczaniem 

linii środkowej ciała, schematem ciała 

preferuje zabawy statyczne, unika 

aktywności ruchowych; 

ma obniżone napięcie mięśniowe; 

ma wolne/bardzo wolne tempo pracy; 

wolno reagować na polecenia; 

zbyt mocno lub zbyt lekko trzyma 

długopis/kredkę lub sztućce; 

wpada na przedmioty lub osoby 

znajdujące się w bliskim otoczeniu; 

często zmienia pozycje podczas 

siedzenia lub stania; 

jest wycofane, unika zabaw w 

większych grupach rówieśniczych 

pociera, mrużyć oczy, często mruga, 

ma podrażnione, załzawione oczy; 

trzyma przedmioty zbyt blisko oczu, 

za bardzo pochylać się nad 

biurkiem/stołem; 

ma trudności ze śledzeniem 
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wzrokiem przedmiotów będących w 

ruchu; 

często gubi litery, cyfry, znaki 

interpunkcyjne podczas wykonywania 

zadań szkolnych; 

podąża palcem za czytanym tekstem 

aby nie „zgubić” wyrazów; 

unika jasnego światła, mrugających 

przedmiotów, słońca; 

unika zbliżających się przedmiotów 

np. piłki; 

poszukuje mocnych wrażeń 

wzrokowych np. światła, latarki, 

jaskrawe kolory; 

nie dostrzega podobieństw i różnic 

między obrazkami; 

ma brzydki charakter pisma – nie 

trzyma się w liniaturze, nie rozróżnia 

wielkości liter, odległości itp. 

ma problemy z czytaniem; nie 

rozumie czytanego tekstu; 

negatywnie reaguje na hałas i głośne 

dźwięki; 

bywa rozdrażnione, pobudzone, 

rozkojarzone w miejscach głośnych w 

których dużo się dzieje; 

słyszy odgłosy docierające z poza 

pomieszczenia w którym się znajduje; 

ma problemy z koncentracją uwagi w 

miejscach głośnych, gdzie jest dużo 

osób; 

ma problemy z różnicowaniem 

dźwięków, ich źródła i odległości; 

ma problemy z rozumieniem i 

wykonywaniem poleceń; 

nie słyszy lub nie rozumie poleceń; 

ma problemy z różnicowaniem 

głosek, spółgłosek, z sylabizowaniem; 

spogląda na innych zanim zareaguje i 

wykona polecenie; 

ma trudności w uczeniu się języków 

obcych, piosenek wierszyków; 

późno zaczęło mówić; 

ma trudności z czytaniem na głos. 

 

Źródło:https://radioklinika.pl/integracja-

sensoryczna-kiedy-pomoc/  

 

M.U. - K. terapeuta SI 
 

 

 

 

 

Kącik języka       

    migowego… 
Ciekawostki z języka migowego wiosną… 

Język migowy to ogół znaków manualno-

mimicznych używanych przez niesłyszących do 

porozumiewania się między sobą. Obecnie 

naturalny język migowy jest wzbogacony przez 

formułowanie końcówek fleksyjnych i innych 

form gramatycznych, za pomocą mowy daktylnej, 

co upodabnia go do języka naturalnego, jakim 

posługuje się całe społeczeństwo. Ponad milion 

osób w Polsce ma uszkodzony słuch w takim 

stopniu, że utrudnia im to normalne 

funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednak 

większość z nich, to osoby słabosłyszące, które na 

co dzień posługują się mową, korzystają z 

aparatów słuchowych i innych urządzeń 

ułatwiających słyszenie. Ich problemy polegają na 

utrudnieniach w komunikacji z innymi ludźmi, w 

odbiorze dźwięku podczas oglądania telewizji, 

swobodnym korzystaniu z telefonu itp. Są to 

jednak uciążliwości życia codziennego, z którymi 

można się pogodzić i które nie tworzą barier nie 

do pokonania. 

Języki migowe, którymi posługują się osoby 

niesłyszące, istnieją na świecie od ponad 200 lat, 

kiedy to zaczęły powstawać pierwsze szkoły dla 

dzieci niesłyszących, będące pierwszymi 

skupiskami osób pozbawionych słuchu. 

W Polsce pierwsza taka szkoła - Instytut 

Głuchoniemych w Warszawie - powstała w 

1817r., od tej daty trzeba liczyć historię polskiego 

języka migowego. Klasyczny język migowy, 

zwany naturalnym, składa się z kilku tysięcy 

https://radioklinika.pl/integracja-sensoryczna-kiedy-pomoc/
https://radioklinika.pl/integracja-sensoryczna-kiedy-pomoc/
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znaków pojęciowych o charakterze pozycyjnym 

oraz organizacji przestrzennej wypowiedzi - 

środki uzupełniające znaki migowe - mimika, 

pantomimika, gestykulacja i zachowania 

kinetyczne. 

 

Zagadka w języku migowym: 

 

1.Trawa      

 

2. Pisanka   

3. Kiełbasa   

4.Motyl        

5.Mazurek   

6. Baranek   

7. Szynka   

8. Koszyk   

9. Zając      

Hasło: Wielkanoc 

Warto poćwiczyć z dziećmi  w domu dłonie 

dłoni
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Wesołych Świąt Wielkanocnych ! 

                  

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                        

S.G 

 

Nadchodzące 
wydarzenia: 
Ul. Liczydło 

 20.03- Powitanie wiosny 

 26.03- spotkanie w ramach cyklu 

„Bezpieczny Przedszkolak” 

 03.04- koncert „Krakowiaczek ci ja” 

Ul. Dionizosa 

 18.03- teatrzyk „Wiosna Piasta 

Kołodzieja” 

 20.03- Powitanie wiosny 

 27.03- spotkanie w ramach cyklu 

„Bezpieczny Przedszkolak” 

 03.04- koncert „Krakowiaczek ci ja” 
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 Katarzyna Konik - redaktor naczelna 
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strefa rodzica 

 Anna Lewandowska - artykuły, 

pędzelkowe nowinki, ciekawostki 
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 Mariola Urbanowska -Klopś- artykuły, 
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 Iwona Mochocka- artykuły, kodowanie na 
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 Justyna Utnicka - propozycje prac 
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plastycznych, łamigłówki 

 Karolina Kolasa - zadania z języka 

angielskiego 
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dziecka i rodzica 
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języka migowego 
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