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STYCZEŃ W „WESOŁYM 
PĘDZELKU” 

(Liczydło) 

Przywitaliśmy Nowy Rok w 
znakomitych nastrojach. Czekamy teraz na 
nowe wyzwania, które nam przyniesie. 
Pierwszy miesiąc roku - styczeń był pełen 
różnorodnych aktywności. 

Podobnie jak w latach ubiegłych 
nasze przedszkole wzięło udział w kolejnej 

– XX już edycji ogólnopolskiej akcji 
„Góra Grosza”, organizowanej przez 
Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji było 

zbieranie funduszy na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną – 
w domach dziecka czy rodzinach 
zastępczych. Wszystkie przedszkolaki z 
wielkim zaangażowaniem zbierały 
„grosiki” do swoich puszek. Każdy 
przynosił tyle, ile mógł!  Po zakończonej 2 
stycznia akcji zebrane pieniążki zostały 
posegregowane według nominałów i 
bardzo dokładnie policzone (18,9 kg 
monet, 246,27 zł!), a później przesłane na 
adres Towarzystwa Nasz Dom. Wszelkie 
inicjatywy charytatywne uwrażliwiają 
dzieci na pomoc drugiemu człowiekowi 
i rozwijają empatię. Dlatego są takie 
wartościowe.  

  Długo wyczekiwanym 
wydarzeniem było rozpoczęcie innowacji 
pedagogicznej „Przedszkole bez zabawek”. 
Grupy 5-cio i 6-cio latków pożegnały 
zabawki na okres dwóch tygodni, by przez 
ten czas zamienić się w konstruktorów i 
wynalazców nowych zabawek. 
Ograniczała ich tylko wyobraźnia  - dzieci 
z pomocą pań nauczycielek oraz chętnych 
rodziców wykonywały zabawki z 
kartonów, tektury, papieru, rolek, 
plastikowych butelek i opakowań oraz 
innych materiałów wtórnych 
zgromadzonych przez przedszkolaki i ich 

rodziców. Wszystkie cuda można było 
podziwiać na zorganizowanej po 
zakończeniu innowacji wystawie. 

  W ramach comiesięcznych 
wydarzeń kulturalnych  odbył się w 
naszym przedszkolu kolejny koncert pt. 
„W rzeszowskiej izbie. Suita pieśni i 
tańców rzeszowskich”. Podczas spotkania 
dzieci mogły w aktywny sposób poznać 
folklor Rzeszowszczyzny. Dla naszych 
przedszkolaków są to niezwykłe lekcje 
polskiej kultury ludowej i polskich 
tradycji. Warto rozmawiać na ten temat i 
rozbudzać ciekawość dzieci naszym 
dziedzictwem kulturowym.  
Dla każdego przedszkolaka bardzo 
ważnym wydarzeniem jest bal 
karnawałowy. Wszystkie pięknie przebrane 
tańczyły w rytmie gorącej samby i 
mnóstwa różnych innych melodii. 
Niemożliwym zadaniem okazało się 
wybranie jednego króla i jednej królowej 
balu – w konkursie na najpiękniejszy strój 
wygrali…wszyscy!!! Ach cóż to był za 
bal! 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://drukowanka.pl/kolorowanka/zimowy-pingwin/&psig=AOvVaw1U1VncRnlRN8ypf--hNLmi&ust=1583915154836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODdwdbEj-gCFQAAAAAdAAAAABAZ
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Pod koniec miesiąca 
dzieci wzięły udział w 
warsztatach ceramicznych. 
Wykonały serca dla swoich 
Babć i Dziadków. Wręczyły 
prezenty swoim bliskim na 
specjalnie zorganizowanych w 
tym celu uroczystościach. 
Przygotowały przedstawienia, 
recytowały wierszyki, śpiewały 
piosenki, a na koniec zaprosiły 
Dziadków do wspólnej zabawy 
przy muzyce. To było bardzo 
wzruszające spotkanie.  

W styczniu przedszkole odwiedził 
bardzo interesujący gość - Miś Edzio. 
Opowiedział dzieciom o tym, jak 
postępować w przypadkach, w których 
zagrożone jest nasze bezpieczeństwo i jak 
udzielić pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

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 
Kochani goście zostali obdarowani 
drobnymi upominkami przygotowanymi 
własnoręcznie przez ich wnuki. 

Ciekawe jak wiele ciekawych 
przygód przyniesie nam luty… 

M.P. 

STYCZEŃ W „WESOŁYM 
PĘDZELKU” 

(Dionizosa) 
 

 Nowy Rok niesie ze sobą nowe 
wyzwania i atrakcje. Nawet jeśli pogoda 
nie zawsze sprzyja spacerom i figlom na 
placu zabaw, to przedszkolaki wiedzą, jak 
dobrze bawić się oraz wesoło i kreatywnie 
spędzać czas.  
   Podobnie jak w latach ubiegłych 
nasze przedszkole wzięło udział w kolejnej 
– XX już edycji ogólnopolskiej akcji 

„Góra Grosza”, 
organizowanej przez 
Towarzystwo Nasz Dom. 
Celem akcji jest zbieranie 
funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się 
poza własną rodziną – w 
domach dziecka czy 
rodzinach zastępczych. 
Wszystkie przedszkolaki z 
wielkim zaangażowaniem 
zbierały „grosiki” do swoich 
puszek. Każdy przynosił 
tyle, ile mógł! Te dziecięce 

decyzje o wrzuceniu drobnej monety są 
ważną lekcją empatii i otwartości, 
gotowości niesienia pomocy drugiej 
osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel 
potrafimy się zjednoczyć i wspólnie wiele 
zdziałać. Najdrobniejsze monety zebrane w 
tak dużej liczbie, mogą stworzyć ogromny 
fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie 
istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, 
które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. Uświadamiamy naszym 
przedszkolakom, że nie możemy być 
obojętni na los innych. Po zakończonej 2 
stycznia akcji zebrane pieniążki zostały 
posegregowane według nominałów i 
bardzo dokładnie policzone a później 
przesłane na adres Towarzystwa Nasz 
Dom. 
      Nowy Rok szczególnym 
wyzwaniem rozpoczęły grupy 5-cio i 6-cio 
latków, w których przez dwa tygodnie 
realizowana była innowacja „Przedszkole 
bez zabawek”. Dzieci z pomocą pań 
nauczycielek oraz chętnych rodziców 
wykonywały zabawki z kartonów, tektury, 
papieru, rolek, plastikowych butelek i 
opakowań oraz innych materiałów 
wtórnych. Powstały prawdziwe cuda! 
Domki, zamki, pociągi, telewizory, 
makiety miast, gry planszowe, dinozaur 
oraz różne zwierzątka i inne wspaniałości, 
które można było później podziwiać na 
wystawie w holu naszego przedszkola! 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://swiat-obrazkow.pl/obrazek-kolorowanka_na_boze_narodzenie-1-33657-220.html&psig=AOvVaw1U1VncRnlRN8ypf--hNLmi&ust=1583915154836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODdwdbEj-gCFQAAAAAdAAAAABAP
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   W dniu 9 stycznia w naszym 
przedszkolu odbył się kolejny 
comiesięczny koncert dla dzieci pt. „W 
rzeszowskiej izbie. Suita pieśni i tańców 
rzeszowskich” Celem koncertu było 
kształtowanie  

 
 
www.miastodzieci.pl 
 
 

wrażliwości muzycznej i rozwijanie 
dyspozycji muzycznych dzieci.  
   Dzień wcześniej przywitaliśmy 
zimę zabawami integracyjnymi na sali 
gimnastycznej. Wspólnie tańczyliśmy i 
wykonywaliśmy zimowe prace plastyczne 
w grupach. 
   W dniu 13 stycznia odbyły się 
„Podróże z Wesołym Pędzelkiem”. 
Obejrzeliśmy prezentacje przedstawiające 
zimę w różnych krajach Europy oraz 
„Zimowe zabawy sportowe”. 
 Styczeń był dla wielu grup pełen 
dodatkowych atrakcji – dzieci 
uczestniczyły w wycieczkach, warsztatach, 
spotkaniach z ciekawymi osobami. Grupa 
VII była w Polskim Związku 
Niewidomych na warsztacie 
„Laboratorium ciemności”, natomiast 
grupy II, V i VII wybrały się na wycieczkę 
do Fabryki Merry Angel. 15 stycznia 
wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w 
warsztatach z ceramiki, na których 
wykonały i ozdobiły piękne serduszka. 
17 stycznia grupy: I, V, VIII i X 
uczestniczyły w warsztatach kulinarnych 
„3..2..1.. Kosmos!” organizowanych przez 
Akademię Małego Kuchcika. Dzieci 
wykonały i udekorowały ciasteczkowe 
rakiety, planety oraz gwiazdki. Upiekły 
przepyszne muffinki z błyszczącym 
lukrem. Każdy uczestnik otrzymał 
dymiący napój astronauty oraz galaktyczne 
lody. 
 W ostatnich dniach stycznia 
odbywały się uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Rodzinna, radosna 
atmosfera, która towarzyszyła temu  
wydarzeniu pokazuje, jak wielką rolę w 
wychowaniu dzieci pełnią Babcia i 
Dziadek. Dzieci za miłość i serce 

podziękowały wierszem, piosenką i 
samodzielnie wykonanym upominkiem. 
Wszystkim Babciom, wszystkim 
Dziadkom nie tylko w dniu ich święta, 
życzymy zdrowia, pomyślności, 
uśmiechów na co dzień i dużo radości. 
 Na koniec miesiąca - 31 stycznia 
odbył się Bal Karnawałowy. Do naszego 
Przedszkola przyjechały panie animatorki, 
które bardzo interesująco poprowadziły 
zabawę. Były tańce, konkursy i wesołe 
animacje. Bal karnawałowy to dla 
przedszkolaków dzień niezwykły, 
wyczekiwany, który dostarcza wielu 
przeżyć i radości. Tego dnia już od samego 
rana pojawiały się u nas kolorowe postacie 
bajkowe i nie tylko. Można było spotkać 
wróżki, królewny, motylki, kotki, smoki, 
strażaków, policjantów i wiele, wiele 
innych. Wystrój sali wprowadził w 
radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej 
zabawy. Nie obyło się również bez 
pamiątkowych zdjęć. Kiedy pojawiły się 
pierwsze rytmy wesołej muzyki 
przedszkolaki z wielką ochotą rozpoczęły 
pląsy, tańce i zabawy, którym 
towarzyszyło wiele emocji, radości, 
uśmiechu. Wszyscy z pewnością będą miło 
wspominać ten wyjątkowy dzień.  
  Ciekawe, co przyniesie nam luty… 

A. W-J. 

LUTY W „WESOŁYM PĘDZELKU” 
(Liczydło) 

Miesiąc luty przyniósł wiele atrakcji 
dla naszych podopiecznych.  

Pierwszym wydarzeniem, które 
miało miejsce  7 lutego były ,, Zimowe 
zabawy sportowe’’. Chociaż zima zrobiła 
nam psikusa w tym roku, wyobraźnia 
dzieci i pań nie znała granic o czym  
świadczyła udana zabawa. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/wiosna/&psig=AOvVaw1U1VncRnlRN8ypf--hNLmi&ust=1583915154836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODdwdbEj-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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11 lutego dzieci uczestniczyły w  
koncercie ,, Kieleckie zapusty’’. Z wielkim 
zainteresowaniem słuchały opowiadania o 
obrzędach i zwyczajach, które związane są 
z końcem karnawału. 

Czas mijał tak szybko, że nawet nikt 
się nie spostrzegł, jak nadszedł Dzień 
zakochanych. Całe przedszkole z 
niecierpliwością czekało na pocztę 
walentynkową i wspólne zabawy. Zanim 
jednak do nich doszło, dzieci z uwagą 
wysłuchały historii Św. Walentego. Była 
bardzo ciekawa. A możliwość 
obdarowania ukochanej osoby 
własnoręcznie wykonaną walentynką była 
punktem kluczowym całej imprezy. 

17 lutego przedszkolaki wyruszyły w 
kolejną podróż z Wesołym Pędzelkiem. 
Tym razem odwiedziły Grecję, Hiszpanię, 
Irlandię, Szkocję i Polskę. Obejrzały tańce 
narodowe, rozwiązywały quiz i wesoło  
bawiły się. 

26 lutego grupy XIV i XV 
odwiedziły teatr Guliwer. Uczestniczyły w 
spektaklu pt. ,,Król Zofius i cudowna 
kura’’. Poznały historię pewnego Króla, 
który myślał tylko o sobie – dzieci szybko 
wyciągnęły wnioski i znalazły rozwiązanie 
na złe cechy charakteru króla . 

W tym samym dniu nasze 
przedszkole odwiedził pewien gość. Dzieci 
miały możliwość zobaczyć, bliżej poznać, 
a nawet dotknąć Agamę - jaszczurkę 
brodatą, która okazała się nadzwyczaj 
spokojnym gościem. 

Grupę  XVI zaszczyciła swoją 
obecnością mama Eli.  Czytała dzieciom 
piękne bajki. To naprawdę było bardzo 
miłe popołudnie. 

W ostatnim tygodniu lutego dzieci 
z grupy XVI realizowały projekt pt. 
,,Wynalazki’’. Samodzielnie stworzyły 
siatkę pytań oraz z pomocą pań 
poszukiwały odpowiedzi i rozwiązań. 
Wzbogaciły dzięki temu swoją wiedzę na 
temat wynalazków. Do wspólnej zabawy 
zaproszeni zostali także rodzice, którzy 

stworzyli istną fabrykę wynalazków. 
Dzieci zaś wcieliły się w rolę wynalazców. 
Prezentowały na forum swoje rodzinne 
prace - oczywiście spisały się na medal. 

J.U. 

LUTY W „WESOŁYM PĘDZELKU” 
(Dionizosa) 

 
Luty przyniósł naszym 

przedszkolakom moc atrakcji. Panie 
nauczycielki z „Wesołego Pędzelka” 
urozmaicały dodatkowo dzieciom czas 
wspólną dla całego przedszkola zabawę. 
 Na początku lutego grupa IX 
wyruszyła wspólnie z rodzicami na 
teatrzyk kukiełkowy pt. „Przyjaciele pieska 
Łatka”. Wszyscy bawili się wspaniale! 
 Przedszkolaki miło również 
spędzały czas z rodzicami na warsztatach o 
tematyce matematycznej. Wszyscy chętnie 
rozwiązywali zadania przygotowane przez 
panie nauczycielki. W grupie I 
wykorzystano małe robociki – ozoboty, 
które pomagały w rozwiązywaniu zagadek 
matematycznych. W grupie X także odbyły 
się zabawy z ozobotami. Nasi 
„zerówkowicze” natomiast kodowali 
zimowe zadania. Grupa IV układała 
wspólnie z zaproszonymi rodzicami 
matematyczną gąsienicę i prezentowała 
swoje umiejętności matematyczne poprzez 
dodawanie i odejmowanie w „Ogrodach 
Liczbowych Willy’ego”. Grupa II 
skonstruowała wspólnie z rodzicami 
matematyczną grę planszową, w którą 
potem wszyscy wspólnie zagrali. 
Natomiast w grupie VI odbyły się zajęcia 
otwarte, w których podczas „podróży po 
Antarktydzie” dzieci poznawały tajniki 
dodawania i odejmowania. 
 Nie zabrakło również występów 
artystycznych! Grupa VII zaprezentowała 
swoje umiejętności wokalne i taneczne 
przed babciami i dziadkami. Oprócz 
wspaniałej zabawy  goście otrzymali 
własnoręcznie wykonane przez wnuki 
prezenty. 
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 Przed feriami zimowymi wszystkie 
przedszkolaki spotkały się w sali 
gimnastycznej na spotkaniu pt. 
„Bezpieczne ferie”. Miało ono na celu 
przypomnienie dzieciom, jak ważne jest 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 
Przedszkolaki wspólnie zastanawiały się 
więc, jak bezpiecznie bawić się zjeżdżając 
na sankach, nartach, ślizgając się na 
łyżwach… Dzieci prezentowały też 
wspólnie wykonane prace o tematyce 
zimowej i omawiały swoje dzieła na 
forum. To były bardzo pouczające zajęcia. 
Dzieci wyniosły z nich wiele niezwykle 
ważnych informacji. Wszyscy ściskaliśmy 
także mocno kciuki za to, żeby wreszcie 
spadł śnieg! Niestety tym razem, nie udało 
się nam. 
 Luty zostanie przez niektórych 
zapamiętany dzięki…ukulele. Kilka grup 
gościło utalentowanego tatę, który 
przepięknie wygrywał szanty i inne wesołe 
piosenki, akompaniując sobie na tym 
ciekawym instrumencie. Zachęcone 
przedszkolaki radośnie powtarzały refreny 
piosenek. To było bardzo radosne 
spotkanie. 
 W grupie V realizowany był projekt 
„Zawody”. Nauczycielki zaprosiły jednego 
z tatusiów, który opowiedział o tym, jak 
wygląda praca synoptyka! Dzieci jak 
zaczarowane chłonęły każde 
wypowiedziane słowo i podziwiały 
działania, ponieważ nasz ekspert pokazał 
im jak robi się deszcz, tęczę i jak powstają 
inne zjawiska pogodowe. 
 Wszystkie przedszkolaki spotkały 
się również, aby bawić się i poznawać 
tańce i piosenki z różnych stron Europy w 
ramach „Podróży z Wesołym Pędzelkiem”. 
Na koniec spotkania obejrzały także pokaz 
tańców w wykonaniu prawdziwych małych 
mistrzów parkietu. 
 Oprócz tego, dzieci z grupy IX i I 
wspólnie wybrały się do Muzeum Figur 
Stalowych i razem podziwiały ciekawe 
eksponaty. 

Pod koniec lutego, nasze 
przedszkole zorganizowało konferencję w 
ramach programu Erasmus, na którą 
zaproszono nauczycieli z białołęckich 
przedszkoli. 

Ciekawe co przyniesie nam 
marzec? 

K.B. 

 

 

 

 

 

 

www.preschoolactivities.us 

„Przedszkole bez zabawek – 
Czy to jest możliwe?” 
Nasze przedszkole każdego roku 

realizuje innowację pedagogiczną 
„Przedszkole bez zabawek”, we 
wszystkich grupach pięcio i sześciolatków. 
Dzieci na dwa tygodnie zamieniają się w 
konstruktorów, kreatorów, projektantów.   

Czas ten ma zmobilizować zarówno 
dzieci, jak i nauczycieli do nowej formy 
zabawy, która wyzwala kreatywność i 
ćwiczy samodzielność.  Celem innowacji 
jest bowiem pomoc w znalezieniu 
alternatywnych form zabawy. Dzięki temu 
dzieci rozwijają wyobraźnię, uczą się 
współpracy w grupie. Odnajdują swoje 
dotąd niezauważalne zdolności. 
Doświadczają ogromnej  satysfakcji. 
 
Przebieg innowacji 

Każdego roku Święty Mikołaj 
przynosi przedszkolakom nie tylko 
prezenty. Dzieci otrzymują tajemniczy list 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.preschoolactivities.us/winter-season-coloring-pages-for-kids/&psig=AOvVaw1U1VncRnlRN8ypf--hNLmi&ust=1583915154836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODdwdbEj-gCFQAAAAAdAAAAABAk
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z którego dowiadują się, że nadszedł czas 
by zabawki wyjechały na zasłużony 
odpoczynek. W tym czasie na półkach 
pojawiają się kartony, pudła, rolki po 
papierze toaletowym najróżniejsze 
surowce wtórne. Nagle okazuje się, że z 
pustych butelek, nici, włóczek, kartonów 
można własnoręcznie tworzyć nie tylko 
zabawki, ale także scenerie do pełnych 
wyobraźni zabaw. Dziewczynki chętnie 
tworzą domki dla lalek, a także sklepy, 
lodziarnie, a nawet najprawdziwszy teatr z 
kukiełkami. Chłopcom bliskie są tematy 
związane z motoryzacją, piłką nożną. 
Powstają gry planszowe zarówno znane już 
dzieciom jak „warcaby” czy „chińczyk”, 
jak i  całkiem nowe. Nagle okazuje się, że 
jednego dnia karton jest formułą 1, 
następnego łodzią, ostatecznie stając się 

basztą zamku.  
Podstawą innowacji „Przedszkole 

bez zabawek" jest brak zabawek. Zmienia 
się również koncepcja pracy nauczyciela. 
Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem 
swoich podopiecznych, czasem pomaga 
kiedy one nie mogą sobie z czymś 
poradzić. Nie wszystkie dzieci bowiem 
radzą sobie z tą sytuacją tak samo. Jedne są 
bardziej samodzielne, a drugie potrzebują 
większego wsparcia. Wszystkim jednak 
ogromną radość sprawia projektowanie, 

tworzenie i zabawa swoją własną zabawką. 
Dzieci wkładają w ten proces wiele serca i 
trudu. Dlatego każda, nawet najmniejsza, 
samodzielnie wykonana rzecz, jest 
doceniana i chwalona przez nauczyciela. 
To ważne, aby polubiły tę kreatywną 
zabawę i przeniosły ją także do środowiska 
domowego.  

 W wielu grupach aktywnie w 
innowacji uczestniczą rodzice. Odwiedzają 
przedszkole i wspólnie wykonują z 
dziećmi niepowtarzalne, oryginalne 
zabawki. Gdy przychodzi dzień 
zakończenia „Przedszkola bez zabawek” 
dzieci chcą kontynuować tę przygodę, co 
zdaje się być najlepszą rekomendacją tego 
typu aktywności. 

Co daje dzieciom takie doświadczenie? 

Pozytywnych aspektów jest całe mnóstwo. 
Ta nowa forma zabawy pozwala przede 
wszystkim: 
- rozwijać kreatywność i wyobraźnię, 
- rozwijać umiejętność współpracy w 
grupie, 
- nawiązywać relacje z rówieśnikami, 
- przezwyciężać nieśmiałość i odnajdywać 
swoje zdolności, 
- uczyć  się sztuki negocjacji, 
- rozwijać sprawność manualną i 
koordynację wzrokowo – ruchową. 
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I Białołęcki 
Międzyprzedszkolny Przegląd 

Piosenki Anglojęzycznej 
 

5 lutego 2020 r. po raz pierwszy w 
historii Przedszkola nr 192 “Wesoły 
Pędzelek”, odbył się I Białołęcki 
Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki 
Anglojęzycznej. Wzięło w nim udział 
czterdzieścioro dzieci z różnych 
przedszkoli na Białołęce. Przegląd został 

podzielony na dwie kategorie wiekowe (3-
4 latki i 5-6 latki) oraz dwie kategorie 
wykonawcze: soliści oraz zespoły 
dziecięce. 

   Konkurs prowadziły nauczycielki: 
Pani Marta oraz Pani Asia. To one 
pierwsze przywitały gości, a następnie 
poprosiły o głos Panią wicedyrektor, która 
oficjalnie przywitała gości i życzyła 
uczestnikom powodzenia. 

Na rozgrzanie buzi i języka Panie 
prowadzące zaproponowały wspólne 
zaśpiewanie piosenki ”Hello 
Song”. Następnie na scenę 
został zaproszony pierwszy 
zespół z Przedszkola Nr 76 
Warsa i Sawy, który wykonał .  
piosenkę pt. ”Santas sack”. 
Dzięki piosence wspólnie 
mogliśmy odkryć co kryje 
worek świętego Mikołaja. 

 Kolejnymi 
uczestnikami były również 
dzieci z przedszkola Warsa i 
Sawy, które tym razem   

zaśpiewały utwór  “You are my sunshine”, 
wprowadzając  na salę słoneczną, pogodną 
aurę. 

   Panie prowadzące nawet między 
występami dbały o kondycję naszych 
gości. Zabawa  kolorami ”What’s your 
favorite color” wszystkim bardzo podobała 
się. Każda nazwa przedszkola była 
zapisana na kartce o innym kolorze. W 
zależności od tego, jaki kolor został 
wymieniony w piosence,  przedszkolaki z 
placówki o tym kolorze musiały wstać z 
krzeseł. 

Po tej zabawie przyszedł czas na 
kolejny zespół, tym razem z Przedszkola 
nr. 431. Dzieci zaśpiewały bardzo 
apetyczną piosenką pt. ”The food song”. 
To nie był jednak jedyny zespół z tej 
placówki. Tuż po nich wystąpili kolejni 
reprezentanci tej placówki z piosenką „The 
face song”. 

Po takiej dawce muzyki nastąpił czas 
na kolejną zabawę ruchową. Przy 
dźwiękach utworu “Monkeys song” dzieci 
naśladowały różne zwierzęta takie jak: 
słonie, tygrysy, czy małpy. 

Potem przyszedł czas na prezentację 
Przedszkola nr 226 ”Małego 
Europejczyka”. Jako pierwsza wystąpiła 
solistka  z piosenką „Shapes”. Następnie 
wysłuchaliśmy utworu „What do you want 

to be?” w wykonaniu 
zespołu dziecięcego. 
   Żeby rozruszać ciało, 
prowadzące Pani Marta i 
Pani Joanna zaproponowały 
kolejną zabawę - tym razem 
przy dźwiękach piosenki 
“Benny Hill”. Szybkie 
tempo oraz rytmiczne 
podskoki zmęczyły nie tylko 
dzieci, ale również 
opiekunów, a nawet samą 
komisję.  
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Gdy już emocje opadły i wszyscy 
zajęli miejsca, rozległy się dźwięki 
wakacyjnego hitu “Baby shark”.  
Zaśpiewały go dzieci z Przedszkola z 
Oddziałami integracyjnymi nr 65 
„Tarchominek”. Zaraz po nich wystąpił 
drugi zespół z tej placówki z piosenką 
“Snow is falling”. 

Konkurs zakończył się występem 
dzieci z naszego przedszkola.  Pierwszy 
zespół czyli Paulina, Patrycja, Blanka Iza i 
Wiktor zaśpiewał piosenkę „Little 
Snowflake”, a drugi: Bruno, Karolina, 
Łucja, Nina piosenkę „Jingle bells”. 
   Po tych emocjonujących występach, 
nadszedł czas na werdykt jury. Podczas 
gdy komisja podejmowała decyzje, dzieci 
tańczyły przy skocznych dźwiękach 
muzyki. Pani Asia i Marta prowadziły gry i 
zabawy ruchowe dla wszystkich 
uczestników. W tym czasie można było 
również posilić się pysznymi słodkościami 
oraz owocami. 
   Gdy przewodnicząca jury ogłaszała 
wyniki, wszyscy wstrzymali oddech. 
Okazało się jednak, że wszystkie dzieci 
bardzo starały się i nie tylko włożyły dużo 
serca w wykonanie piosenek, ale też 
zadbały o aspekty wizualne, czyli o 
oryginalny strój oraz dodatkowe atrybuty 
uatrakcyjniające występ. Dlatego komisja 
zadecydowała o tym, że wszystkie  dzieci 
otrzymają dyplom z wyróżnieniem oraz 
nagrodę - książkę z płytą z piosenkami. 
Wręczyła je Pani wicedyrektor. 
Nagrodzono również wszystkich 
nauczycieli, którzy przygotowywali dzieci 
do występów. Otrzymali dyplom z 
podziękowaniem.   

Serdecznie dziękujemy 
uczestnikom za wspólną zabawę. 
Gratulujemy i mamy nadzieję, że za rok 
znowu spotkamy się na „ II Białołęckim 
Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej”. 

T.B. 

Mali bajkopisarze- 
konkurs literacki Bajki 

Rodzinne 
Jednym z istotnych celów 
zawartych w naszej 
Koncepcji Przedszkola 
jest rozwijanie dziecięcej 
kreatywności, wyobraźni i 
twórczości. W 2008 roku 
narodził się pomysł na 
konkurs literacki „Bajki 
Rodzinne”. Jego 
założeniem było to, aby 
dzieci wymyśliły własną 
historię, którą spiszą 
rodzice, a dzieci 
urozmaicą jeszcze tekst samodzielnie 
wykonanymi ilustracjami. Potem 
wszystkie te kartki, przy pomocy rodziców 
zostaną złożone w jedną całość i 
przyniesione do przedszkola. Jury po 
zapoznaniu się ze wszystkimi utworami, 
wybierało i nagradzało najlepsze prace, 
chociaż nagrodę otrzymywało każde 
dziecko. Z czasem inicjatywa wyszła poza 
nasze przedszkole i objęła całą dzielnicę. 
Dzisiaj konkurs ma charakter 
międzyprzedszkolny. Główne założenia i 
zasady pozostały bez zmian, jednak teraz 
bajki, które powstają, wydajemy w postaci 
zbiorku. Drukujemy go w prawdziwej 
drukarni! Zbiorek otrzymują wszyscy 
uczestnicy konkursu. Jest to piękna i 
wyjątkowa pamiątka na długie lata. Co 
roku określamy inny temat. Były już bajki 
o Polsce, o urodzinach, przyjacielu i 
kolorach. W tym roku wyjątkowo konkurs 
odbywał się wczesną wiosną, a jego temat 
to „Wiosenna łąka”. Warto podkreślić, że 
nasze przedsięwzięcie w 2015 roku 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.e-kolorowanki.eu/wiosna-kolorowanki/&psig=AOvVaw1U1VncRnlRN8ypf--hNLmi&ust=1583915154836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODdwdbEj-gCFQAAAAAdAAAAABA-
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zdobyło wyróżnienie w konkursie 
Warszawska Nagroda Kulturalna.  

Co zrobić, aby wziąć udział w tej 
inicjatywie? Poprosić dziecko, aby ułożyło 
swoją bajeczkę na podany temat, spisać jej 
treść i zachęcić do samodzielnego 
wykonania ilustracji. Najlepiej używać 
podczas rysowania wyraźnych kolorów 
(flamastry lub pastele), wtedy podczas 
skanowania nie stracą one na ostrości. 
Następnie złączyć wszystkie kartki z 
zapisaną na nich treścią i ilustracjami w 
jedną całość (forma książki) i przynieść do 
nauczyciela. Ważne! Aby dziecko mogło 
wziąć udział  w konkursie, niezbędne jest 
wypełnienie formularza zgody przez 
rodzica.  

Zachęcamy do udziału w konkursie 
w przyszłym roku. Edycja 2020 została już 
zakończona. Wzięło w niej udział 21 
dzieci. Rozdanie nagród zaplanowaliśmy 
na  22 kwietnia, ale ze względu na 
panującą na całym świecie epidemię, nie 
wiemy, czy będziemy w stanie dotrzymać 
tego terminu. Już dziś możemy zdradzić, 
że wyróżnienie zdobyła Zosia z grupy 
……. Gratulujemy  

K.K. 

 

CIEKAWOSTKI O WIOŚNIE 

Astronomiczna wiosna może 
zaczynać się 20 lub 21 marca. W 2020 
roku pierwszy dzień astronomicznej 
wiosny wypada w piątek, 20 marca. Co 
ciekawe, z biegiem lat astronomiczny 
początek wiosny będzie wypadał coraz 
wcześniej. W 2048 roku prawdopodobnie 
termin ten przypadnie już na 18.03. Z kolei 
za niecałe 100 lat, dokładnie w 2102 roku, 
pierwszy dzień wiosny może wypaść 
nawet 13 marca.  

Po długiej zimie wszyscy cieszymy 
się słońcem, ciepłem i śpiewem ptaków. 21 
marca to pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny. Dla wielu z nas to powód do 
radości. Nareszcie skończą się chłodne dni 
i schowamy do szafy ciepłe ubrania. 
Wiosna to również czas wielkich zmian i 
nowych początków. 

Jednym z najpowszechniejszych 
zwyczajów związanych z pierwszym 
dniem wiosny jest topienie marzanny. 
Kukłę o imieniu Marzanna robi się ze 
słomy i różnych tkanin na podobiznę 
kobiety. Następnie wrzuca się ją do wody, 
co ma symbolizować odejście zimy i 
początek wiosny.  

Pierwszy dzień wiosny na półkuli 
południowej jest jednocześnie pierwszym 
dniem jesieni na półkuli północnej. 

Święta, które obchodzi się wiosną to 
m.in. Wielkanoc, Pascha, Dzień Ziemi, 
Prima aprilis, Dzień Matki. 

Pierwszymi wiosennymi kwiatami są 
zazwyczaj bzy, irysy, tulipany, żonkile i 
mlecze. 
ZAGADKI 

Wiosną na drzewie się zieleni, 
ale opada na jesieni. (liść) 

Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, 
a tę porę zwiemy … . (wiosną) 

Wiosną słyszysz jej kukanie. 
Je gąsienice na śniadanie. (kukułka) 

Kolorowe i pachnące, 
zakwitają wiosną. 
Można spotkać je na łące, 
w parku i w ogródku rosną. (kwiaty) 

Brodzi po łące czerwonymi nóżkami 
Nigdy się nie przyjaźni z zielonymi 
żabkami. (bocian) 
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Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi. Daje 

ludziom znak, że wiosna nadchodzi. (przebiśnieg) 

Nie ma lepszej lotniczki. Ogon niczym 
nożyczki. Lepi gniazdo pod strzechą, jest 
dla ludzi pociechą. W powietrzu robi 
kółka. Kto to taki? (jaskółka) 
 

Czerwona w czarne kropki, to zagadka 
cała, każdy przecież wie, jak zwie się ta 
istota mała. (biedronka) 

J.G. 

 

 

Jak naturalnie zabarwić pisanki? 

Już wkrótce Wielkanoc, a więc czas, gdy 
według tradycji przygotowujemy pisanki. 
Sposobów na ich ozdabianie jest tak 
wiele, jak domów i każda rodzina 
zapewne ma swoje  wypróbowane 
metody. My proponujemy naturalne 
barwienie jajek, domowymi  sposobami. 

 Aby naturalnie zabarwić jajka wybierz 
jeden z dowolnych składników: 
-brązowy - herbata, kawa mielona 
(mocne wywary); 
-czerwony, bordowy - łupiny z czerwonej 
cebuli, kwiaty hibiskusa; 
-fioletowy - jagody, owoce czarnego bzu, 
borówka amerykańska, czerwona kapusta 
(każdy składnik da inny odcień - od 
ciemnego fioletu po błękit); 
-żółty - kurkuma, rumianek, żółta cebula, 
curry; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-pomarańczowy - dynia, marchew; 
-czerwony, różowy - żurawina, sok z 
buraków; 

-zielony - szpinak, pokrzywa, szczypior, 
trawa, kora brzozy; 
-czarny - szyszki olchy. 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/635922409864345445/&psig=AOvVaw1U1VncRnlRN8ypf--hNLmi&ust=1583915154836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODdwdbEj-gCFQAAAAAdAAAAABBI
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/wielkanocne/&psig=AOvVaw0tm8_Fe3NcTR_Fpea0cgsD&ust=1584517513162000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCal9mIoegCFQAAAAAdAAAAABAD
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Jajka należy gotować w roztworze z 
wymienionych składników. Niekiedy, dla 
wzmocnienia koloru można do wywaru 
dodać octu. Woda powinna być także 
lekko osolona. 
Na tak pomalowanych jajkach możemy 
wyczarować wzory, farbami, flamastrami 
lub za pomocą papieru kolorowego oraz 
włóczki.  
 

K.K. 
 
 
 
 
 
 

 
 

WIOSNA 
W RÓŻNYCH JĘZYKACH 

 
 

. Niemiecki: Früling 

-Francuski: le printemps 

-Hiszpański: la primavera 

-Angielski: Spring 

 

 
WESOŁYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH 

W RÓŻNYCH JĘZYKACH: 
 

Angielski: Happy Easter! 

Niemiecki: Frohe Ostern! 

Hiszpański: ¡Felices Pascuas! 

Włoski: Buona Pasqua 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://poradnikogrodniczy.pl/jak-zrobic-pisanki-wielkanocne-z-papieru-i-bibuly.php&psig=AOvVaw23sCuOhyRprlKsfEVD9e8i&ust=1584518240808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiM37CLoegCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://my3miasto.pl/aktualnosci/jaja-jak-malowane/&psig=AOvVaw23sCuOhyRprlKsfEVD9e8i&ust=1584518240808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiM37CLoegCFQAAAAAdAAAAABAV
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ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Wycinamy kartoniki na dole strony i przyporządkowujemy je do odpowiedniej kategorii. 

 

 
 
 



14 
 

 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.madebyteachers.com/products/free-spring-graphing-worksheet-kindergarten/&psig=AOvVaw1_o0izpgLBc2KKJJwfts1k&ust=1583846136966000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC-isvDjegCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/62909726026595740/&psig=AOvVaw2G_iru_yUnn5-LGOzQx4UK&ust=1583846332253000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCZmqTEjegCFQAAAAAdAAAAABAJ


16 
 

 

ZABAWY PLASTYCZNE 
Wypełnij pisankę kropkami z plasteliny w dowolnym 

kolorze 

 
 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com.mx/pin/862791241086104590/&psig=AOvVaw27DtByTrMAAcXJ-74zoF-s&ust=1583846381994000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMip37vEjegCFQAAAAAdAAAAABAK
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Wytnij i złóż wielkanocnego zajączka 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.superteacherworksheets.com/pinterest/pz-easter-bunny-craft.html&psig=AOvVaw29mzhjkVoNyKZirT65Y-iu&ust=1583846522039000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCWtv7EjegCFQAAAAAdAAAAABAP
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Wytnij i złóż, a otrzymasz wielkanocny koszyczek 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://eastertemplate.com/tag/easter-egg-basket/&psig=AOvVaw29mzhjkVoNyKZirT65Y-iu&ust=1583846522039000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCWtv7EjegCFQAAAAAdAAAAABAi
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ZABAWY 
MATEMATYCZNO-

JĘZYKOWE: 
Edukację matematyczną dzieci 

trzeba widzieć szeroko. Musi ona być 
połączona z intensywnym rozwojem 
myślenia, z kształtowaniem odporności 
emocjonalnej oraz ćwiczeniem pewnych 
umiejętności matematycznych. 

Większość 
dorosłych uważa, 
że dobrym 
sposobem uczenia 
jest wyjaśnianie, 
tłumaczenie i 
opowiadanie o tym, 
co jest ważne i 
potrzebne. Sadzają 
więc dziecko przed 
sobą i uczą je przy 
pomocy słów. 
Tymczasem w edukacji matematycznej 
przedszkolaków najważniejsze są osobiste 
doświadczenia dziecka. Stanowią one 
budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia 
i umiejętności. Jeżeli doświadczenia te są 
specjalnie dobrane, przyczyniają się także 
do rozwoju myślenia i hartowania 
dziecięcej odporności. Wszystko zaczyna 
się, więc od doświadczeń. W trakcie ich 
przetwarzania dziecko musi mówić. 
Nazywanie przedmiotów oraz 
wykonywanych czynności sprzyja 
koncentracji uwagi i pomaga dziecku 
dostrzegać to, co ważne. Dziecięce 
wypowiedzi są także cenną wskazówką dla 
dorosłego, na ich podstawie może on 
stwierdzić, czy dziecko rozumuje we 
właściwym kierunku. 
            Kształtowanie umiejętności 
liczenia trwa wiele lat i powinno 
przebiegać zgodnie z naturalnym 
rozwojem umysłowym dzieci. Najpierw 
dziecko wyodrębnia z otoczenia to, co chce 
policzyć. Może to uczynić wzrokiem albo 
gestem „Tu są jabłka”, „Po stawie pływają 
kaczki”, „Na tej półce stoją książki” itp. 
Potem dotyka lub wskazuje przedmioty i 
określa je liczebnikami. Często na rytm 

dotykania nakłada się rytm oddechu i rytm 
bicia serca, dlatego niektórych 
przedmiotów dotyka więcej niż jeden raz. 
             W miarę ćwiczenia dziecko dąży 
do precyzji. Licząc stara się przestrzegać 
reguły jeden do jednego: jeden liczony 
przedmiot, jeden gest wskazujący i jeden 
wypowiedziany liczebnik. Na pytanie „Ile 
tu jest ?” – dziecko zaczyna ponownie 
liczyć, gdyż „ile” na tym etapie rozwoju 
odnosi się nie do liczebników, lecz do 

czynności liczenia. 
 Dziecko musi wiedzieć, 
że ostatni wypowiadany 
liczebnik ma podwójne 
znaczenie:  

- oznacza ostatni 
liczony przedmiot 

- określa liczbę 
policzonych przedmiotów. 

 
Trzeba zachęcać  

dziecko do liczenia, 
pokazywać jak się liczy, liczyć razem z 
nim, podpowiadać liczebniki itp. 
Najważniejsze znaczenie ma tu proces 
odrywania się od konkretów. Można w nim 
wyróżnić następujące etapy: 

 
1. Dziecko obserwuje, interesuje się 

czynnościami dokładania i ubywania i 
stara się policzyć po każdej takiej zmianie. 

2. Dziecko zaczyna manipulować 
przedmiotami: dodaje i odejmuje. Samo 
dokłada lub odsuwa przedmioty do siebie, 
aby je policzyć. 

3. Kolejnym etapem jest liczenie na 
palcach. Ułatwia ono dziecku przejście od 
konkretów do liczenia w pamięci. 

4. Liczenie w pamięci. Dziecko nie 
musi już liczyć przedmiotów, nie 
potrzebuje także doliczać lub odliczać 
przedmiotów, aby ustalić wynik. 

 Bardzo ważne jest uczenie liczenia 
wszystkiego dookoła. W celu 
ukształtowania umiejętności liczenia dzieci 
muszą samodzielnie liczyć obiekty w 
różnych sytuacjach każdego dnia, po kilka 
razy. Mają doskonalić liczenie przez wiele 
miesięcy w domu , w przedszkolu, w parku 
itp. 
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We wrześniu rozpoczęliśmy realizację 
kolejnego projektu w ramach programu 
Erasmus+ „Angielski, ruch i matematyka 
to najlepsza nauka dla smyka”. Tym razem 
w naszych działaniach skupiamy się nie 
tylko na rozwijaniu umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim, ale 
również na umiejętnościach 
matematycznych. Nasi nauczyciele 
opracowali zbiór scenariuszy zajęć, które 
realizowane będą na 
zajęciach z dziećmi. 
Poniżej prezentujemy 
kilka propozycji zabaw 
matematycznych oraz 
matematyczno-
językowych, które 
można wykorzystać z 
dziećmi w domu.  

Kto zbuduje 
najwyższą wieżę - do 
zabawy najlepiej nadają się klocki. 
Proponujemy, aby każdy zbudował wieżę, 
tak wysoką, jaką potrafi. Katastrofa – 
przewrócenie wieży, to koniec zabawy. 
Trzeba bowiem policzyć klocki 
wykorzystane do jej budowy, aby 
dowiedzieć się czyja wieża była 
najwyższa. 

Jeden krok - wyznaczamy linię 
mety i startu.  Zadaniem jest przejść od 
linii startu do znajdującej się naprzeciwko 
(w odległości 2 – 3 metrów) linii mety. 
Każdy z uczestników zabawy kolejno 
rzuca kostką sześcienną i robi tyle kroków 
w kierunku linii mety, ile oczek wyrzuci na 
kostce. Zabawa kończy się, gdy wszyscy 
uczestnicy dojdą do linii mety. Można tu 
wprowadzić elementy współzawodnictwa. 

Kreślenie egipskich wzorów - 
dziecko otrzymuje kartkę w kratkę i 
mazak. Kropką zaznaczony jest początek 
szlaczka (kropka jest pięć kratek w dół od 
górnego lewego rogu kartki). Rysuje 
szlaczek według instrukcji osoby. 
(Zaczynamy od miejsca zaznaczonego 
kropką: dwie kratki do góry, dwie w 
prawo, jedna w dół, jedna w lewo, jedna w 
dół…) 

Wyszukaj i policz - do tej zabawy 
dobrze jest mieć przygotowany stały 
zestaw pomocy. Mogą to być guziki czy 
koraliki w określonych kolorach albo 
wydrukowane szablony. Rozkładamy je na 
stoliku i prosimy o odnalezienie i 
policzenie np. czerwonych koralików, 
zielonych guzików, pszczółek czy 
biedronek. Na koniec dziecko ma odnaleźć 
kartę z cyfrą odpowiadającą liczbie 
elementów. 

Sortowanie -
przygotowujemy 10 
miseczek, kubeczków 
czy rolek po papierze 

toaletowym; 
numerujemy je 
kolejno. W osobnym 
pojemniku trzymamy 
przedmioty, które 
będą segregowane. 
Mogą to być guziki, 
kasztany, patyczki 

czy jakiekolwiek inne skarby. Dziecko 
wrzuca do środka liczbę przedmiotów 
odpowiadającą cyfrze podanej na 
pojemniku. 

Przyczepianie kamerek - do kartki 
z wydrukowaną cyfrą dziecko 
przypina tyle klamerek do bielizny, ile 
wskazuje cyfra. Grzbiety klamerek 
możemy pokolorować na taki kolor jak 
cyfra na kartce. To ułatwi sortowanie. 

Zabawy z kostką 
1. dziecko rzuca kostką do gry. Pokazuje 
na palcach, ile kropek wyrzuciło.  
2. dziecko rzuca 2 kostki do gry. Liczy lub 
dolicza kropki na dwóch kostkach razem. 
 

 Red, Yellow, Green, Blue- zabawa dla 
grupki dzieci lub rodziny 
Każda osoba biorąca udział w zabawie jest 
innym kolorem - można nakleić naklejkę, 
oznaczyć gumką na ręce. Osoba 
prowadząca wydaje polecenie i pokazuje 
co należy zrobić np.: Yellow: Turn 
around! Osoby mające dany kolor 
wykonują polecenie, powtarzając słowa i 
ruchy trzy razy, a pozostali stoją 
nieruchomo.  
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Turn around! /obrót dookoła własnej osi/ 
Shake your hands! /potrząsanie rękami/ 
Jump! /podskok/ 
Sit down! /siad na podłodze/ 
Clap your hands! /klaskanie/ 
Run! /bieg/ 

Frogs. 
Układamy przed dzieckiem zieloną tkaninę 
lub karton oraz wykonane np. techniką 
orgiami sylwety żabek i wycięte z papieru 
kwiatki. Liczymy po angielsku kwiaty i 
podajemy ich liczbę. Następnie rodzic 
bierze do ręki jedną żabkę i mówi: Frog 
on the flower /żabka na kwiatku/ (kładzie 
tam żabkę). Dziecko bierze kolejną żabkę, 
a następnie umieszcza ją na wybranym 
kwiatku. Rodzic pyta: Ile żabek jest teraz 
na kwiatku? Dziecko liczy i podaje wynik. 
Następnie rodzic umieszcza żabkę pod 
kwiatem i mówi: Frog under the flower. 
Rodzic pyta: Ile żabek jest teraz pod 
kwiatkiem? Dziecko liczy i podaje wynik. 
 

Układanie z mozaiki geometrycznej 
Kwiatowy dywan 
Pokazujemy dziecku kolejno figury 
geometryczne i je nazywamy: circle /koło/, 
square /kwadrat/, triangle /trójkąt/. 
Dziecko segreguje figury geometryczne 
według kształtu do trzech pojemników 
oznaczonych odpowiednio obrazkiem 
wybranej figury.  
Następnie wręczamy dziecku kartkę. 
Dziecko na kartonie A4 układa z figur 
kwiatowy dywan.  
 
Party 
Układamy 5 maskotek - przyszły one na 
przyjęcie. Wspólnie przeliczamy. Każdy 
gość ma talerzyk, na którym będą układane 
smakołyki: cukierki, babeczki, lizaki- 
wycięte z papieru lub prawdziwe. Dziecko 
układa słodycze wg liczby podanej przez 
rodzica po angielsku.   

Lolipops-lizaki 

Muffin- babeczka 

Candy- cukierek 

Chocolate- czekolada 

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ 
MATEMATYCZNYCH W 
JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

FIGURY GEOMETRYCZNE I 
KSZTAŁTY 

KOŁO- CIRCLE 

KWADRAT- SQUARE 

TRÓJKĄT- TRIANGLE 

PROSTOKĄT- RECTANGLE 

KROPKA- DOT 

STRZAŁKA- ARROW 

KIERUNKI 

LEWO- LEFT 

PRAWO- RIGHT 

PROSTO- STRAIGHT 

DO TYŁU- BACKWARDS 

OBOK- NEXT TO 

POD- UNDER 

NAD- ABOVE 

W (WEWNĄTRZ)- IN 

NA ZEWNĄTRZ- OUT 

W POBLIŻU- NEAR 

PRZED -IN FRONT OF 

POMIĘDZY- BETWEEN 

 

INNE POJECIA MATEMATYCZNE: 

DODAWANIE- ADDITION 

ODEJMOWANIE- SUBTRACTION 
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KODOWANIE- CODING 

KLASYFIKOWANIE- CLASSIFYING 

KIERUNEK- DIRECTION 

KSZTAŁT- SHAPE 

LICZENIE- COUNTING 

 

LINKI DO GIER, ZABAW, PLANSZ 
ORAZ KART OBRAZKOWYCH: 

Kształty: 

https://www.math-salamanders.com/free-
shape-worksheets.html 

https://planningplaytime.com/shapes-
worksheets 

https://www.guruparents.com/shapes-
worksheets/  

Kierunki: 

https://www.myteachingstation.com/works
heets/kindergarten/position-direction 

https://www.education.com/worksheet/arti
cle/learning-directions/ 

Liczby: 

http://www.megaworkbook.com/flashcards
/number-counting 

http://rauxmoh.co/learning-to-write-
numbers-worksheets/ 

http://paraty.co/number-6-worksheets-for-
kindergarten/  

 

M.B., K.K., K.W. 
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