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Świąt prawdziwie świątecznych, 
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących 
pierwszą gwiazdką. 
Niech z nut świątecznych zapachów 
powstanie najpiękniejsza kolęda 
i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

Zdrowych,  spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego 
Narodzenia, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili 

zadumy 
życzy 

Dyrekcja, Nauczyciele oraz Pracownicy Przedszkola Nr 192 
Wesoły Pędzelek

Grudzień  to piękny miesiąc w którym 
przychodzi nowa pora roku zima.

W tym miesiącu obchodzimy również 
Mikołajki. Mamy nadzieję, że wszyscy 
już dawno zdążyli napisać list do Św. 
Mikołaja i każdy znajdzie prezent pod 
poduszką, w butach czy w skarpetach 

powieszonych przy kominku.
W długie zimowe wieczory 

zachęcamy do lektury naszej gazetki.
Miłego czytania! 



Zagadki zimowe
Gdy spadnie po raz pierwszy, świat 
robi się bielszy. Wyciągamy narty, 
sanki, dzieci lepić chcą bałwanki. 
(śnieg)

Jaka porę roku mamy, gdy za morzem 
są bociany? (zima)

W jakiej stołówce za każde danie, 
goście dziękują nam – ćwierkaniem? 
(karmnik)

Latem było tu boisko, 
a gdy zimą mróz ścisnął, 
wylano wodę czystą,
 to już jest … (lodowisko) 

Wesoły dzwoneczek
 i sznur saneczek. (kulig) 

Ze śniegu zrobiony, 
kapelusz na głowie.
 Zgadnij, kto to taki. 
Ja wiem, lecz nie powiem! (bałwan)

 Z lodowych klocków – dom niewysoki.
 Jego lokator jadł mięso foki. (igloo) 

Służą do tego, 
drogi kolego, 
by ze śnieżnej górki zjeżdżać na pazurki. 
(sanki)

Opracowała Aldona Iwan

https://www.superkid.pl/uploads/_ilustracyjne/balwan.jpg

https://img.redro.pl/obrazy/balwan-400-32491909.jpg



Edukacja włączająca w Wesołym 
Pędzelku

W zimowym wydaniu gazetki z ubiegłego roku pisałyśmy już o edukacji włączającej. 1 
września 2022 r. dołączyło jednak do nas wielu nowych wychowanków wraz z rodzicami, 
dlatego chcemy powrócić do tego tematu i krótko podsumować to, co wydarzyło się na 
przestrzeni ostatnich miesięcy. 

Pierwsze pytanie, które zadają wszyscy niewtajemniczeni to: Co to takiego jest edukacja 
włączająca? To nic innego jak edukacja dla wszystkich. Nie ma w niej miejsca na segregację i 
nierówne traktowanie, a wymagania edukacyjne, warunki nauki, organizacja kształcenia i 
wychowania dostosowane są do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, także tego z 
niepełnosprawnościami.
Od 1 września 2021 r. nasze przedszkole bierze udział w pilotażowym projekcie Ośrodka 
Rozwoju Edukacji „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających 
Edukację Włączającą”. Projekt ten finansowany jest ze środków unijnych na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

W ramach realizacji projektu powstały Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji 
Włączającej. Ich zadaniem jest pomoc szkołom i przedszkolom ogólnodostępnym w 
podejmowaniu systematycznych działań, zmierzających do organizacji optymalnego procesu 
edukacyjnego, odpowiadającego na zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
uczęszczających do nich dzieci i uczniów. Nasza placówka współpracuje ze SCWEW Laski. 
Podjęliśmy już wspólnie wiele cennych działań, a 30 września 2022 r. zakończył się V etap 
realizacji projektu. W czasie jego trwania przeprowadziliśmy wiele konsultacji, zajęć 
pokazowych i superwizyjnych o następującej tematyce:
- Funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością wzrokową oraz dzieci zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym;
-  Formy pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
- Praktyczne wskazówki dotyczące opracowywania Wielospecjalistycznej Oceny 
Funkcjonowania Dziecka oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego;
- Nie ma mnie – o pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym;
- Organizowanie procesu edukacyjnego w grupie wielokulturowej o zróżnicowanym 
poziomie wiedzy i znajomości języka polskiego;
- Praca w oddziale integracyjnym.

To tylko niektóre przykłady naszych działań. Tak naprawdę jest ich znacznie więcej. Na 
co dzień rozwiązujemy bowiem wiele trudnych sytuacji, pracujemy nad nowymi 
rozwiązaniami, spotykamy się z rodzicami, pomagamy im przezwyciężać problemy, 
organizujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla naszych wychowanków. 
Wiemy, że zawsze możemy liczyć na pomoc specjalistów ze SWEW Laski. Ich 
doświadczenie i wiedza merytoryczna są niezwykle cenne. Jesteśmy zadowoleni z tego, co już 
wspólnie zrobiliśmy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę. 

  Opracowała Iwona Fabiszewska 



Idą Święta, idą Święta…

Boże Narodzenie poprzedza Adwent. To czas 
wyciszenia się na cudowne przyjście na świat 
Bożego Dzieciątka. Przedszkolaki wiedzą,, że to 
nie tylko czekanie na prezenty. Ważna jest także 
pomoc rodzicom w porządkach, wspólnie 
spędzony czas podczas przygotowywania ozdób i 
ubierania choinki, wyczekiwanie pierwszej 
gwiazdki, zasiadanie do stołu wigilijnego, 
dzielenie się opłatkiem, spożywanie potraw 
specjalnie na tę okazję przygotowanych, wspólne 
śpiewanie kolęd, czy wyjście na pasterkę. Święta 
Bożego Narodzenia zaczynają się wieczorem 
wigilijnym 24 grudnia. Dawniej wierzono, że 
wszystkie prace muszą być zakończone zanim na 
niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Wszystkie 
ciężkie prace, łącznie z ozdabianiem domu, jego 
otoczenia, gotowaniem, pieczeniem, czy 
sprzątaniem musiały być do tej pory zakończone. 
Dawniej liczba potraw podawanych na stół 
wigilijny była zróżnicowana. 
Dzisiaj najczęściej spotyka się zwyczaj spożywania dwunastu. Jadłospis wigilijnych potraw 
był tak przemyślany, żeby uwzględniał wszystkie plony rolne i leśne z całego roku. 

Czy w całej Polsce stawiamy na stołach wigilijnych jednakowe 
potrawy? 

<a href="http://www.freepik.com">Designed byFreepik</a>

Podlasie
Najbardziej rozpoznawalnym daniem wigilijnym Podlasia    
 jest kutia. Potrawa ta powstaje na bazie maku, pszenicy, 
bakalii, miodu i mleka albo śmietanki. Kolejną 
charakterystyczną potrawą są wereniki, czyli pierożki 
z kapustą i grzybami. W czasie wigilijnej kolacji nikogo nie 
zdziwi w tym regionie barszcz grzybowy, kluski z makiem 
podane z olejem lnianym, łamańce z kruchego ciasta 
z makową masą ani racuchy drożdżowe smażone na 
lnianym oleju i posypane cukrem pudrem.

https://domowe-wypieki.pl/images/content/
775/kutia.jpg



Mazowsze
Na Mazowszu podczas kolacji wigilijnej częściej 
spotkamy zupę grzybową, a konkretnie biały 
barszcz na zakwasie z kapusty z dodatkiem 
grzybów, niż barszcz czerwony. Grzyby stanowią 
tu zarówno dodatek do wielu potraw, jak 
i samodzielne dania, np. grzyby panierowane 
i smażone na patelni. Za jedną z najważniejszych 
potraw wigilijnych na Mazowszu uchodzą tzw. 
kłosy, czyli kluski z makiem. Tradycja mówi, że 
im grubsze i dłuższe, tym lepiej, gdyż oznaczały 
większe plony pszenicy w następnym roku. https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-2H48-5hqk-NR9T_wigilijna-

zupa-grzybowa-664x442-nocrop.jpg

Mazury 
Mazurska kuchnia opiera się na naturalnych 
składnikach, które można znaleźć w lesie, w jeziorach 
i na polach. Na pierwsze danie wieczerzy serwuje się 
tu barszcz czerwony, zupę owocową, rybną lub 
grzybową. Wigilijna kolacja musi też obejmować 
pierogi z kapustą i grzybami. Karp w galarecie, 
w śmietanie albo po prostu smażony to najczęściej 
spotykane dania rybne, ale na mazurskim stole 
znajdziemy również lina w śmietanie, okonia w sosie 
cytrynowym albo sandacza pieczonego w maśle. 
Oczywiście, nie brakuje również śledzi w oleju lub 
w śmietanie podawanych z ziemniakami czy też 
rolmopsów ze śliwkami albo papryką. W czasie deseru 
króluje za to drożdżowy makowiec.

https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-X87N-Lruz-
Gzpv_karp-w-galarecie-przepis-jak-zrobic-karpia-w-
galarecie-664x442-nocrop.jpg

Podhale
Dla podhalańskiej kolacji wigilijnej 
charakterystyczne są dania bazujące przede 
wszystkim na regionalnych serach 
i ziemniakach. Znajdziemy tu więc 
bryndzylki, czyli pierogi z ziemniaków 
i bryndzy z farszem z wędzonego oscypka, 
które piecze się w piecu. Mamy również 
bukty – ziemniaczane kopytka, kłuty 
– gotowaną kapustę z ziemniakami, 
moskole – placki ziemniaczane pieczone na 
blasze i podawane z pokruszoną bryndzą 
oraz stopionym masłem. Jako zupa w czasie 
wigilijnej kolacji na Podhalu podawana jest 
postna kwaśnica albo barszcz czerwony 
z fasolą.

 Nie może też zabraknąć pierogów z kapustą oraz 
podhalańskiej kołatanki, czyli kaszy jęczmiennej, 
którą miesza się z brukwią i polewa miodem. Co 
ciekawe, również opłatek górale maczają 
w miodzie, zanim podzielą się nim z najbliższymi.

Kolejnym charakterystycznym daniem wigilijnym tego regionu są rwaki, czyli swego rodzaju kluski 
ziemniaczane o podłużnym kształcie. Podaje się je z makiem albo roztopionym masłem. Na 
Mazowieckiej kolacji wigilijnej możemy też spotkać ryby w galarecie, smażonego karpia, kaszę 
jaglaną z olejem oraz kisiel żurawinowy. Z tego też regionu pochodzi tradycja przygotowywania 
kompotu z suszu.

https://2.bp.blogspot.com/-u1210nuUxC8/WWXosHuE_sI/AAAAAAAAHt8/aNY2h8eVolU1Hv-
OrgDRVQzuIsISPmOzgCKgBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/bryndzylki.jpg



Pomorze i Kaszuby
Wigilia na Pomorzu i Kaszubach rybą stoi. W końcu są to 
regiony Polski, które słyną z kuchni bogatej właśnie 
w ryby. Dawniej na kolacji wigilijnej gościły tu przede 
wszystkim śledzie, ale dziś możemy na niej spotkać 
również inne smażone ryby, a także wędzonego węgorza, 
pstrąga w migdałach, flądrę w galarecie. Nawet pierogi 
wigilijne podawane są z rybnym farszem. Oczywiście 
śledź ciągle jest podstawą. Na stole znajdziemy śledzie 
po kaszubsku, marynowane czy też duszone z jabłkami 
w śmietanie. Warto zwrócić również uwagę na zupę 
śledziową robioną na mleku z cebulą i ziemniakami oraz 
z dodatkiem czosnku, soku z cytryny, soli i pieprzu. Być 
może nie słyszeliście jeszcze o tzw. pluci, czyli śledziu 
solonym podawanym z ziemniakami w mundurkach.

Tradycyjną kaszubską potrawą wigilijną jest również zupa brzadowa przygotowywana na 
wywarze z suszonych owoców z dodatkiem tartych ziemniaków. Czasami można też spotkać 
zupę brukwiową i rybną. Świąteczny pomorski deser to przede wszystkim pierniki i makowce. 
Bardzo ciekawym ciastem jest również miodny kuch, czyli wypiek z dodatkiem tartej 
marchewki, orzechów, miodu i innych bakalii z polewą czekoladową albo marmoladą 
rozsmarowaną na wierzchu.

Małopolska
Na małopolskim stole wigilijnym najczęściej 
spotkamy postny żurek z grzybami oraz 
gotowany groch serwowany samodzielnie lub 
z kapustą. Czasami przygotowywana jest 
również zupa grzybowa z łazankami. Nie obce 
są tu też potrawy przygotowywane na bazie 
kasz, czyli gołąbki z kaszą gryczaną, kasza 
jaglana ze śliwkami, zupa z kaszy pęczak 
i suszonych owoców, czyli postnica. 
Charakterystycznym daniem dla małopolskiej 
Wigilii jest podkarpacki pieróg, który nadziewa 
się kapustą i startymi ugotowanymi 
ziemniakami. Na słodko z kolei robi się 
w Małopolsce zupę migdałową na mleku 
z ryżem, migdałami, słodem, przyprawami 
korzennymi oraz z dodatkiem kandyzowanej 
skórki z pomarańczy.

Wigilijnemu karpiowi z kolei najczęściej towarzyszy chałka, czyli słodka bułka drożdżowa 
w kształcie grubego warkocza. Jednym z najpopularniejszych wypieków świątecznych jest 
krakowski przekładaniec, czyli ciasto drożdżowe przekrojone na cztery części i przełożone masą 
orzechową oraz konfiturami.

data:image/jpeg;base64
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Śląsk
Śląskie święta są najbarwniejsze i najbardziej 
urozmaicone w Polsce. Najważniejszym miejscem w 
domu jest stół nakryty białym obrusem, wokół którego 
gromadzi się cała rodzina. Zestaw potraw, które 
kładziemy na wigilijnym stole nie zmienia się od lat –
obowiązuje zasada ma ich być przynajmniej 12, na 
pamiątkę 12 apostołów. Na stole są opłatek, chleb z 
miodem, barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa 
lub rybna, siemieniotka, czyli zupa wykonana z 
siemienia lnianego – podawana na ostro, lub na słodko, 
kapusta z grzybami i grochem, ziemniaki, karp 
smażony, śledzie w różnej postaci, moczka, kompot z 
suszonych owoców i najsmaczniejszy na świecie deser 
makówki – zmielony mak, gotowany na mleku lub 
wodzie z dodatkiem strucli i bakalii. Można znaleźć 
także pierniczki, orzechy i owoce. Należy skosztować 
każdej potrawy, żeby w nadchodzącym roku niczego 
nie brakowało.

Wielkopolska
Przed wojną wielkopolskie stoły wigilijne uginały się od 
tradycyjnych potraw, takich jak zupa konopna, postna 
grochówka, zupa brukwiowa, polewka z maku z jagłami, 
czy też kluski z makiem, kluski z sokiem z kiszonej 
kapusty, grzyby smażone w oleju, śledzie. Po wojnie 
wielkopolska kuchnia przeszła przemianę i przejęła wiele 
ze wschodniej części kraju. Aktualnie w czasie kolacji 
wigilijnej podaje się zupę grzybową albo barszcz czerwony, 
smażonego karpia i śledzie. Zdarzają się rodziny, w których 
króluje zupa owocowa z suszonych jabłek i śliwek 
podawana z pszennymi kluseczkami. Popularne są za to 
tzw. makiełki, czyli potrawa z bakalii, maku, pieczywa albo 
klusek, które układa się warstwami i zalewa chłodnym 
mlekiem.

 
Lubelszczyzna 
Lubelska kuchnia wigilijna słynie z kutii, 
gdyż tak jak na Podlasiu wpływają na nią 
tradycje kresowe. Bardzo często na stole 
świątecznym pojawiają się pierogi 
nadziewane kaszą gryczaną i białym 
serem, karp wędzony, karp w galarecie, 
śledzie w oleju z cebulą, a także tzw. 
kulebiak, czyli duży pieróg, który 
faszeruje się kapustą. Opracowała Klaudia Wójcik

http://1.bp.blogspot.com/-prGcgm935E0/
VJco1XRYY3I/AAAAAAAAOJM/G11AIt0Sg-o/s1600/
Siemien.jpg

https://www.kwestiasmaku.com/sites/
v123.kwestiasmaku.com/files/makielki_makowki_01.jpg

https://www.przyslijprzepis.pl/media/cache/big/uploads/media/recipe/
0005/97/6219996410326312d8b1b6f136f25dad6a71901a.jpeg



Emocje małe i duże

Każdy z nas doświadczył w życiu 
sytuacji, w których trudno było mu 
zapanować nad swoimi emocjami. To nie jest 
łatwe dla dorosłego, a co dopiero dla dziecka, 
które ma jeszcze mały zasób doświadczeń i 
jest niezwykle szczere w swoich reakcjach.

 Uwielbiamy patrzeć na szczęśliwe 
dzieci. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat” jak powiedział Janusz Korczak. 
Sytuacja jednak ulega diametralnej zmianie, 
kiedy mamy do czynienia z inną emocją, a 
mianowicie ze złością. Widok tupiącego, 
krzyczącego, pełnego gniewu dziecka nie jest 
już dla nas niczym przyjemnym. 
Zastanawiamy się wtedy: Co zrobić? Jak 
pomóc dziecku poradzić sobie z jego 
emocją? Stanowczo ją przerwać, pozostać 
obojętnym, przytulić? Propozycji zachowań 
może być wiele, ale jedno jest pewne - nie 
reagować gniewem. Spowoduje to bowiem 
tylko eskalację problemu i na pewno go nie 
rozwiąże. Warto więc nazwać emocję, 
zaakceptować dziecko wraz z jego uczuciem, 
powiedzieć, że się rozumie, przytulić, 
zapewnić warunki do relaksacji, a kiedy złość 
minie wysłuchać i porozmawiać o tym, co się 
stało, wskazać inny model zachowania taki, 
który mieści się w określonych granicach, 
nikogo nie krzywdzi, nikogo nie rani, nikogo 
nie dotyka.

W przedszkolu podejmujemy wiele 
działań wspierających rozwój 
emocjonalny naszych wychowanków. W 
tym celu 4 listopada 2022 r. odbyły się w 
grupie XIV i XV warsztaty „Trochę 
radości, odrobina złości”, prowadzone 
przez specjalistów ze SWEW Laski w 
ramach projektu „Model funkcjonowania 
Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację Włączającą. 
Podczas zajęć dzieci uczyły się 
rozpoznawać i nazywać emocje, 
planowały działania pomocowe w 
stosunku do ludzi i zwierząt, które miały 
różnego rodzaju problemy np. opatrywały 
rany, aby ograniczyć smutek.



Wykonały „Muchomora emocji” ozdabiając 
go białymi kropkami z różnymi minkami. 
Podzieliły się przy okazji z prowadzącymi swoją 
wiedzą np., że „są różne rasy grzybów” i że 
„muchomor po trzykrotnym przegotowaniu jest już 
zdrowy i nadaje się do jedzenia– tak powiedział 
tata” – zapewnił jeden z chłopców. 

Opowiadały o swoich emocjach i o 
sytuacjach, w których je odczuwają. Wymieniały 
symptomy m.in. nadchodzącej złości np. 
przyspieszone tętno, czerwienie się twarzy, 
napięcie mięśni, szybszy oddech, ściśnięte usta. 

Dowiedziały się, że mają prawo do odczuwania 
wszystkich emocji, w tym złości, gdyż jest ona 
normalną, zdrową emocją. Wiedzą już, że nie wolno 
trzymać złości w sobie, że trzeba stawić jej czoła, 
wyrzucić ją z siebie, ale w akceptowalny społecznie  
sposób. Jaki? Dzieci wymieniły następujące 
sposoby:

● rysowanie emocji, a właściwie szybkie 
„bazgranie” po kartce;

● zwijanie, gniecenie kartki i ewentualne 
mocne wrzucenie jej do kosza; 

● zaciskanie pięści;
● wykonanie żółwika (położenie się na 

podłodze i zwinięcie się w kłębek);
●  liczenie do dziesięciu;
● wykonanie kilku przysiadów lub uprawianie 

sportów np. jazda na rowerze;
● przytulenie się do kogoś bliskiego lub do 

maskotki;
● zjedzenie czegoś słodkiego;
● słuchanie muzyki.

Tak więc mamy dowody na to, że przedszkolaki z grupy 
XIV i XV potrafią odczytywać emocje i znają sposoby 
radzenia sobie z nimi.  

Podobne warsztaty zostaną przeprowadzone w 
najbliższym czasie w grupie VIII i IX. Jesteśmy pewni, że 
pomogą naszym wychowankom lepiej zrozumieć siebie i 
innych. Opracowała Iwona Fabiszewska 



Przepis na: Sernik z kajmakiem
Składniki:

Spód:
200 g herbatników maślanych
80 g masła

Masa serowa:
1 kg twarogu z wiaderka
3/4 szklanki cukru
30 g cukru z prawdziwą wanilią
70 g miękkiego masła
2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej
6 jajek

Dodatkowo:
1/2 puszki masy krówkowej
garść posiekanych orzeszków ziemnych np. 
niesolonych

Kącik Kulinarny 

Wykonanie:

Wszystkie składniki powinny być w temp. pokojowej.

Herbatniki (ok. 200 g) blendujemy na konsystencję sypkiego piasku. Masło (80 g) rozpuszczamy 
w małym garnku lub w mikrofalówce i studzimy. Mieszamy oba składniki tworząc dosyć lepkie 
ciasto o konsystencji mokrego piasku. Wykładamy nim spód tortownicy o średnicy 24-26 cm 
(najlepiej wyłożyć ją papierem do pieczenia). Wkładamy do lodówki na czas robienia masy 
serowej. Wszystkie składniki na masę serową powinny być w temp. pokojowej. Białka 
oddzielamy od żółtek. 6 żółtek ucieramy na puszystą masę wraz z 3/4 szklanki cukru, 30 g cukru 
z prawdziwą wanilią i 70 g miękkiego masła.
Następnie dodajemy 1 kg twarogu oraz 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej. Białka ubijamy na 
sztywno wraz ze szczyptą soli przez 5-7 minut, ważne żeby były naprawdę dobrze ubite. 
Delikatnie i powoli łączymy ubite białka z masą serową (np. za pomocą łyżki lub trzepaczki).

Przekładamy do tortownicy. Pieczemy przez 20 minut w temp. 170 stopni (bez termoobiegu) – 
najlepiej w kąpieli wodnej. Po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 145 stopni i pieczemy 
jeszcze przez 70-80 minut. Po jego upieczeniu, jeszcze przez ok. 15 minut trzymamy sernik z 
zamkniętym, wyłączonym piekarniku, a po tym czasie studzimy sernik w piekarniku przy lekko 
uchylonych drzwiczkach. Gdy sernik będzie już zimny, wtedy wierzch dekorujemy masą 
kajmakową i lekko posiekanymi orzeszkami ziemnymi. Jeżeli masa kajmakowa będzie za 
twarda do posmarowania, to możemy ją troszeczkę podgrzać w rondelku.

Gotowy sernik chłodzimy w lodówce. Smacznego!

https://poprostupycha.com.pl/przepis/sernik-z-
kajmakiem/



Zimowe zabawy logopedyczne 
Brrr! – rozgrzewamy się
Ale zimno! Wróciliśmy ze spaceru i musimy się rozgrzać! 
Powtarzamy cichutko : brrr.    Oj, wciąż jesteśmy 
zmarznięci! Trzęsie się mama     i synek, a nawet córeczka! 
Powtarzamy głośno: dddddd,  brrrrrrr.  A najbardziej 
zmarzły rączki. Jak je rozgrzać?  Spróbujmy podmuchać. 
Dmuchamy na ręce długo i jednostajnie.           

Nie pomaga... Może inaczej? Będziemy szybko dmuchać! - krótkie, rytmiczne wydechy         – 
dmuchanie raz na jedną dłoń, raz na drugą. Może chuchanie rozgrzeje nasze ręce? Chuchamy 
raz na jedną, raz na drugą dłoń – hu, hu, hu... Nareszcie się rozgrzały! Nasza lala (miś itp.) też 
zmarzła... Dmuchamy, a potem chuchamy na lalkę, maskotkę. Już jej ciepło…

Tańczące płatki śniegu”
Z papieru wycinamy śnieżynki o różnych kształtach (szerokość około 6 cm). Zawieszamy je na 
nitkach. Wieje lekki, zimowy wietrzyk. Śnieżynki tańczą na wietrze. Za pomocą oddechu, wraz z 
dzieckiem dmuchamy na papierowe śnieżynki, starając się jak najdłużej utrzymać je w ruchu . 
Wydech nie musi być silny, tylko długi. Teraz zrywa się gwałtowny wicher. Mocniej dmuchamy, 
śnieżynki tańcują. Oj, chyba czas na odpoczynek.

Wierszyki- masażyki “Placek babci” (zabawa wg M. Bogdanowicz)
Babcia placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi)
wyciskała, wałkowała.(ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie dłonie jednocześnie)
raz na prawo, raz na lewo. (przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach)
Potem trochę w przód i w tył,
żeby placek równy był.
Cicho… cicho… placek rośnie (nakrywamy dziecko rękoma lub całym ciałem)
w ciepłym piecu u babuni.
A gdy będzie upieczony (głaszczemy dziecko po plecach)
każdy brzuch zadowolony.

Ćwiczenia warg i policzków
 1. Minki – naśladowanie min: - wesołej - płaskie wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech 
szeroki, - smutnej - podkówka z warg, - obrażonej - wargi nadęte, - zdenerwowanej - wargi wąskie. 
2. Całuski - przesyłanie całusków, wargi wysunięte do przodu, cmokanie. 

3. Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak u ryb. 
Ćwiczenia buzi i języka 
1. Dzieci na sankach zjeżdżają wesoło, a Twój język maluje koło! - Dziecko maluje językiem koło 
na podniebieniu. 
2.W oddali widać góry szerokie, A język wskazuje – takie wysokie! - Dziecko unosi język do 
podniebienia. 
3. Płatki śniegu opadają, Twoje ząbki czysto mają! - Dziecko dotyka językiem wszystkich zębów. 
4. Kiedy temperatura nagle spada, język na dnie buzi się układa. - Dziecko unosi język  w  
kierunku podniebienia, po czym opuszcza na dno jamy ustne.

Opracowała Monika Belka.



Up on the housetop reindeer pause.
Out jumps good old Santa Claus.
Down through the chimney, with 
lots of toys.
All for the little ones' Christmas joys.

Ho, ho, ho! Who wouldn’t go?
Ho, ho, ho! Who wouldn’t go?
Up on the housetop, click, click, click.
Down through the chimney 
with old Saint Nick.

First come the stockings in a row.
Filled with goodies top to toe.
Then to the tree old Santa springs,
to place the presents that he brings.

Kącik języka angielskiego

Ho, ho, ho! Who wouldn’t go?
Ho, ho, ho! Who wouldn’t go?
Up on the housetop, click, click, click.
Down through the chimney with old 
Saint Nick.

Everything delivered from his sack.
Santa has a cookie snack.
Back to the reindeer and the sleigh.
Into the night they fly away.

Ho, ho, ho! Who wouldn’t go?
Ho, ho, ho! Who wouldn’t go?
Up on the housetop, click, click, click.
Down through the chimney with old 
Saint Nick.

Up On The Housetop - Super Simple Songs



Opracowała Karolin a Pochmara 



MAMO, TATO POBAWMY SIĘ-
 10 pomysłów zabaw ruchowych w domu z dzieckiem

Wyścig żółwi

Zabawa, przy której jest sporo śmiechu, a 
dzieciaki lubią ją powtarzać i bić swoje rekordy. 
Nazwa może bardziej Wam się skojarzyć z grą 
planszową, ale tym razem to nie to! Pamiętacie 
ze szkolnych zajęć gimnastycznych woreczki z 
grochem? Będziecie ich potrzebowali! Bardzo 
łatwo je uszyć, ale jeśli jednak z igłą i nitką 
Wam nie po drodze, wsypcie groch lub kaszę do 
woreczka na mrożonki. A teraz reguły gry! Na 
mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w 
pozycji na czworaka (mama czy tata również 
mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w 
postaci woreczka. Każdy porusza się na 
czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek 
spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw 
dotarł. Dzieciaki lubią poprawiać swój rekord i 
próbować dojść za każdym razem dalej. I tak 
zabawa może trwać naprawdę długo.

Tor przeszkód
Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby 
toru przeszkód! Do jego wykonania 
wykorzystajcie to co macie w domu. Mogą 
to być wielkie kartony przez środek, których 
trzeba się przeczołgać, poduszki po, których 
trzeba skakać, butelki, które należy omijać 
czy krzesła, na które trzeba się wspinać! 
Zabawa idealna zarówno dla maluszków jak 
i dla starszych dzieci.

Poszukiwacze skarbu

Nic tak nie motywuje, jak 
rozwiązywanie zadań i zagadek, by 
dotrzeć do okrytego tajemnicą skarbu. 
Możecie narysować normalnie lub 
eksperymentalnie mapę, dodać kilka 
zadań specjalnych, typu: zrób 10 
przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 
7 razy do góry itp. lub pochować kilka 
kartek z podpowiedziami takimi jak 
„sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za 
kanapą”, „zajrzyj do lodówki” itp. by 
dziecko nareszcie odnalazło skarb! A co 
będzie poszukiwaną nagrodą zależy już 
tylko od Was!

Balonowy tenis
Gra w piłkę w domu nie jest do końca 
bezpieczna. Dlatego z odbijaniem piłki 
poczekamy, a tymczasem w domu 
gramy balonem. A zamiast rakietek 
używamy papierowych talerzy 
przyklejonych do drewnianych łyżek! W 
ten sposób rozgrywamy punktowane 
mecze! I skończył się problem 
potłuczonych naczyń!



Butelkowy slalom

Uważacie, że poruszanie się slalomem 
jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z 
zawiązanymi oczami! Ta zabawa 
poprawia koncentrację, ćwiczy 
zapamiętywanie i koordynację 
ruchową. Na czym polega! Zaczynacie 
od rozstawienia dwóch butelek po 
pokoju. Dziecko ma chwilę na 
przyjrzenie się i zapamiętanie gdzie 
stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. 
Zadanie polega na przejściu w taki 
sposób, aby nie przewrócić żadnej z 
butelek. Gdy uda mu się przejść 
poziom, dokładacie kolejną przeszkodę 
i tak do momentu, aż skończą Wam się 
w domu plastikowe butelki.

Rzucamy do celu
Prosta, ale zajmująca gra. Na 
podłodze stawiacie miskę lub 
wiaderko i wrzucacie do niego piłki, 
balony lub zmięte w kulki gazety. 
Oczywiście wygrywa ten, kto 
wykona najwięcej prawidłowych 
rzutów z linii mety. 

Mały ninja 
Mały ninja, człowiek pająk, nazywajcie to 
jak chcecie. Jedno wiem na pewno – 
dzieciaki będą tą zabawą zachwycone! 
Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o 
stół i krzesła by stworzyć niełatwy do 
przejścia tor . Ćwiczenie wymaga 
skupienia, precyzji i trochę gimnastyki. A 
układ można za każdym razem zmieniać, 
zaczepiając w inny sposób włóczkę. 

Szczudła z puszek

Przygotowując świąteczne sałatki 
będziecie korzystać z kukurydzy 
konserwowej? Nie wyrzucajcie 
pustych puszek, bo mogą się Wam 
przydać do zrobienia szczudeł! 
Potrzebny będzie jeszcze sznurek, 
który przewleczecie przez zrobione 
w nich dziurki. Dziecko staje na 
puszkach, a sznurki trzyma w 
dłoniach i nimi „steruje”.



Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój 
przepływa rzeka. Długi rwący potok 
rozciąga swoje brzegi od stołu, aż do 
kanapy lub od ściany do ściany, w 
zależności od rozkładu mieszkania. 
Musicie przejść na drugą stronę skacząc 
po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do 
wody. Czym są kamienie? Poduszkami, 
jaśkami lub innymi kawałkami materiału. 
Rozłóżcie je na podłodze tak, aby 
przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po 
każdym prawidłowym przedostaniu się na 
drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. 
Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to 
był kolejny poziom do przejścia w grze.

Przeprawa przez rzekę

Skocz do mety!
W gry planszowe można grać nie tylko 
przy planszy! Wystarczy kostka do gry, 
dwa sznurki na podłodze oznaczające 
start, metę i możemy zaczynać. 
Ustawiamy zawodników przy 
pierwszej linii. Każdy z nich rzuca 
kostką i skacze tyle razy ile oczek 
wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś 
przekroczy linię mety! Prawda, że 
proste? A jakie zajmujące!

Życzymy miłej zabawy

Jeszcze jedna propozycja- założenie uprawy fasoli 
„ FASOLKA W  SŁOIKU”- jak ją wykonać? 

Każde dziecko (  tata i mama również ) ma słoik, kawałek gazy, 
gumkę recepturkę, trzy ziarna fasoli ( lub grochu). Dzieci nakładają 
gazę na słoik i zakładają gumkę recepturkę. Delikatnie robią palcem 
dołek w gazie. Kładą ziarna fasoli na gazie. Możecie Państwo zadać 
pytania:  Jak wygląda fasola?, Czego potrzebuje, aby rosnąć? 
( wody, światła). Dzieci np. koneweczką nalewają wodę do słoika 
tak, aby gaza i ziarenka były zanurzone. 
I tak zachęcamy do codziennej obserwacji Waszej uprawy.

Opracowała: Małgorzata Skolimowska

Źródło:
- Dziadkowie – 40 sposobów na zabawę z dziećmi, 

kiedy musimy zostać w domu
- Dziecko – 100 pomysłów na zabawę z dzieckiem 



Realizacja projektu w ramach programu Erasmus+
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów

Od 2020 r. w naszym przedszkolu realizowany jest projekt Wesoły Pędzelek w świecie 
metody projektów w ramach Programu Erasmus + akcja KA101 Mobilność kadry edukacji 
szkolnej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oprócz wielu działań jakie podjęliśmy 
w ramach realizacji tego projektu, które z uwagi na  trudności związane z epidemią covid-19 
przekładane były z roku na rok, udało nam się w roku 2022 zrealizować wszystkie 
zaplanowane mobilności zagraniczne. 

Wytypowane osoby, w maju, w czerwcu i w lipcu 2022 r. uczestniczyły w 
zagranicznych kursach językowych i metodycznych na Malcie, we Włoszech i w Wielkiej 
Brytanii 

Z początkiem maja 2022 r., trzy osoby z naszego przedszkola, wyjechały na kursy 
metodyczne i językowe na Maltę do miasta St. Julian’s. Kursy zorganizowane były przez 
szkołę Executive Training Institute Malta. 

Jedna z tych osób uczestniczyła w dwóch jednotygodniowych kursach metodycznych: 
- CLIL Practical Methodology for Teachers Working with CLIL (zintegrowane nauczanie 
przedmiotowo-językowe), podczas którego zapoznała się z zasadami stosowania w pracy z 
dziećmi metody CLIL i analizowała stosowane w tej metodzie techniki nauczania. Poznała 
także praktyczne sposoby włączenia metody CLIL do zajęć z dziećmi. 
-  The Kindergarten Carousel – Teaching Pre-School Children, podczas którego 
zaprezentowane zostało jej aktualne podejścia do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, a 
także metodologie i techniki nauczania z wykorzystaniem m.in. nowoczesnej technologii, w 
tym multimediów. Zajęcia, w których uczestniczyła nauczycielka miały formę praktycznych 
warsztatów i obejmowały burzę mózgów, analizę, rozwiązywanie problemów i odgrywanie 
ról. Nauczycielka poznała zasady tworzenia własnych pomocy dydaktycznych za pomocą 
różnorodnych stron internetowych. Dowiedziała się, jak wykorzystywać podczas zajęć z 
języka angielskiego literaturę, piosenki i gry dydaktyczne oraz jak zachęcać dzieci do 
aktywności.

Nauczycielka miała także możliwości prowadzenia dyskusji grupowych. Opowiadała 
w języku angielskim o pięknych miejscach w Polsce i promowała nasze przedszkole na 
arenie międzynarodowej. Kurs, w których uczestniczyła były także okazją do podzielenia się 
z nauczycielami z innych krajów swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Pozostałe dwie osoby brały udział w kursach językowych Fluency English. Kursy 
językowe, prowadzone były aktywnymi metodami, które najbardziej sprzyjają nauce języka. 
Dawały możliwość zanurzenia się w języku. Treści kursu obejmowały rozwijanie umiejętności 
językowych uczestników w różnych aspektach: w zakresie komunikacji, gramatyki, 
słownictwa. Zawierały w swojej ofercie możliwość utrwalania zdobytej wiedzy podczas 
różnego rodzaju ćwiczeń online oraz oferowały program zajęć popołudniowych w ramach 
Social Program. 



W ramach realizacji projektu Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów, w 
okresie od 18 czerwca 2022 r. do 2 lipca 2022 r. kolejna z naszych nauczycielek 
uczestniczyła w dwóch jednotygodniowych kursach metodycznych organizowanych przez 
szkołę Europass Teacher Academy we Florencji, we Włoszech.

Pierwszy kurs metodyczny Yoga and 
Meditation for Educators: Be a Great 
Teacher, Be Your Best Self poświęcony był 
prezentacji najlepszych praktyk 
wprowadzenia w świat jogi i medytacji w 
celu poprawy zdrowia fizycznego, 
psychicznego i emocjonalnego dzieci i 
nauczycieli. Podczas tego kursu 
nauczycielka poznała korzyści płynące z 
zastosowania podczas pracy z dziećmi 
zasad opartych na koncepcji mind-body, 
poznała techniki oddechowe i medytacyjne 
dla utrzymywania korzystnego klimatu w 
grupie przedszkolnej i wspierania 
odporności psychicznej.

Drugi kurs Project Based Learning w całości 
poświęcony był metodzie projektów. Podczas 
tego kursu poruszane były tematy związane z 
metodą projektu i wykorzystania tej metody w 
pracy z dziećmi. Nauczycielka pozyskała wiedzę 
o poszczególnych etapach zajęć prowadzonych 
tą metodą, o organizacji środowiska 
edukacyjnego, o sposobach motywowania i 
aktywowania dzieci. Poznała również zasady 
organizowania pracy zespołowej, sposoby 
wyboru członków do zespołu oraz roli 
nauczyciela. Dowiedziała się, jak angażować 
dzieci podczas zajęć, jak rozwijać ich 
umiejętności kluczowe takie jak: krytyczne 
myślenie, komunikację oraz współpracę. 
Poznała sposoby monitorowania i oceniania 
podejmowanych przez dzieci działań. 

Podczas mobilności we Włoszech nauczycielka nawiązała nowe znajomości z uczestnikami 
kursów, które kontynuuje do dnia obecnego.

W dniach od 11 do 22 lipca 2022 r., kolejne trzy nauczycielki z naszego przedszkola 
wzięły udział w kursach w Wielkiej Brytanii, w Oxfordzie organizowanych przez szkołę 
językową Kaplan International Languages.



Wszystkie trzy nauczycielki, podczas pobytu w Oxfordzie, podziwiały dobrze zachowaną 
angielską architekturę, a także ulice i budynki Uniwersytetu Oxfordzkiego. Równie dobre 
wrażenie wywarł na nich tętniący życiem Londyn, który miały okazję odwiedzić podczas 
wycieczki całodniowej. Udało im się zobaczyć m.in. London Eye, Big Ben, Tower Bridge czy 
też Backingham Palace. 

W czasie wyjazdu wszystkie trzy nauczycielki miały okazję do degustacji lokalnych 
potraw i tradycyjnej angielskiej herbaty. Udział w kursie przyczynił się do nawiązywania 
przez nie znajomości międzynarodowych. Nauczycielki zaprzyjaźniły się z innymi kursantami 
pochodzącymi m.in. z Turcji, Chile, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Włoch, Niemiec czy z 
Francji, wymieniły się z nimi doświadczeniami, poznały kulturę krajów ich pochodzenia, a 
także, co najważniejsze, udoskonaliły swoje zdolności językowe. Nauce języka sprzyjał także, 
oferowany przez szkołę językową bardzo bogaty program socjalny. Udział we wspólnych 
wycieczkach pozwolił nauczycielkom nie tylko poznać dokładniej brytyjską kulturę i 
obyczaje, ale były także integralną częścią nauki.        

         Opracowała Klaudia Wilk

Dwie z nich uczestniczyły w dwutygodniowym 
kursie językowym Intensive English. Każda z 
nauczycielek została przydzielona do innej grupy. 
Zajęcia były prowadzone różnymi metodami, a 
każda z lekcji kończyła się grą utrwalającą poznane 
słownictwo. Główny nacisk na kursie językowym 
położono bowiem na praktykę, dyskusję i debatę. 
Oprócz zajęć standardowych w klasie Kaplan 
oferował każdej nauczycielce samodzielne 
doskonalenie swoich umiejętności online. Po 
zalogowaniu się do programu mogły dalej ćwiczyć 
język angielski i na bieżąco monitorować swoje 
postępy w gramatyce, wymowie i słownictwie, 
wypełniały testy monitorujące pozyskaną wiedzę.

Trzecia nauczycielka brała udział w kursie 
językowo-metodycznym Intensive English  One-To-
One z omówieniem metody CLIL (Content and 
Language Integrated Learning - metoda 
zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu), 
który oscylował wokół tematów związanych z 
integracją treści z różnych obszarów edukacji. 

Nauczycielka poznała założenia  metody 
CLIL, w której dzieci uczą się języka poznając 
jednocześnie treści z innych obszarów edukacji i 
sposób jej adaptowania do warunków 
przedszkolnych. Kurs dostarczył nauczycielce 
praktycznych wskazówek wykorzystania tej metody 
w codziennej pracy z dziećmi, a także umożliwił 
wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych 
krajów.



Kącik kreatywny - Zimowe aktywności 
plastyczne

Zajęcia plastyczne wspomagają rozwój dzieci, kształtują wyobraźnię oraz twórcze 
myślenie. Zachęcamy Państwa do tego rodzaju aktywności z dziećmi. Niestety zimowe 
wspomnienia nie będą aż tak pełne śniegu, bo białego puchu ostatnio jak na lekarstwo. 
Mimo to, wcale nie nudzimy się zimą, nawet siedząc w domu. Poniżej przedstawiamy 
kilka pomysłów na zimowe aktywności plastyczne do wykonania w domowym zaciszu.
Życzymy miłej zabawy!

Zimowy Bałwanek

Potrzebne nam będą:
• płatki kosmetyczne
• tej samej wielkości wycięte z brystolu kółka
• ruchome oczka
• pompony poliestrowe, guziki, kryształki itp. (mogą być też wszelkiego rodzaju koraliki, cekiny 
itd.)
• kawałki filcu
• patyczki do lodów

Sposób wykonania: 
Płatki kosmetyczne naklejamy na wycięte z brystolu kółka. Następnie przyklejamy je do siebie na 
delikatną zakładkę (tak jak widać to na zdjęciach). Od tyłu przyklejamy patyczek. Z brystolu 
wycinamy kapelusz, następnie odrysowujemy go na filcu i również wycinamy. Filc przyklejamy 
do brystolu i zakładamy-przyklejamy kapelusz na głowę bałwanka. Doklejamy ruchome oczka, 
noski, guziki, możemy zrobić szalik ze wstążki lub kawałka włóczki.

http://kreatywnieaktywnie.pl/balwanki-z-platkow-kosmetycznych/



Pingwin z papieru

Potrzebne nam będą:
• czarna kartka bloku technicznego
• 1 płatek kosmetyczny
• para oczu gotowych do naklejenia 
• kawałek papieru pomarańczowego
• biała kartka papieru
• klej

Sposób wykonania:
Na czarnym arkuszu odrysuj dłoń dziecka. Wytnij. Następnie przyklejcie 
wycięty kształt do białej kartki papieru (czyli zaśnieżonego tła). Teraz doklejcie 
brzuszek z płatka kosmetycznego, dziubek z papieru pomarańczowego oraz 
oczy. I już!



LATERALIZACJA - CO TO JEST?

Lateralizacja – to przewaga jednej strony podczas czynności ruchowych. Lateralizacja, 
czyli stronność to funkcjonalna dominacja jednej ze stron ciała. Związana jest z dominowaniem 
jednej z półkul mózgowych. Większość ludzi prezentuje model lateralizacji jednorodnej 
prawostronnej: dominacja prawego oka (prawooczność), ręki (praworęczność), nogi 
(prawonożność).

Lateralizacja rozwija się w ciągu życia dziecka. Praworęczność zwykle ustala się około 2 – 
3 roku życia, a leworęczność w wieku 3 – 4 lat. Ostatecznie dominacja czynności ruchowych w 
większości przypadków ustala się do 6 roku życia. Proces lateralizacji zostaje zakończony w 
wieku szkolnym.

Modele lateralizacji

Lateralizacja jednorodna prawostronna lub lewostronna- (np. prawooczność, praworęczność, 
prawonożność lub lewooczność, leworęczność, lewonożność).

Lateralizacja niejednorodna – skrzyżowana (dominujące narządy ruchu i zmysłów znajdują 
się po obu stronach osi ciała, np. dziecko praworęczne, lewooczne, prawonożne. Może 
powodować rożnego rodzaju trudności wynikające z nieprawidłowego współdziałania oka i 
ręki (koordynacji wzrokowo – ruchowej). Ujawniają się podczas rysowania, pisania 
(niekształtne litery w nierównych odstępach, opuszczanie linijki), i czytania (przeskakiwanie 
liter, opuszczanie sylab, opuszczanie wyrazów, zmiana kolejności liter).

Lateralizacja nieustalona (słaba) – brak funkcjonalnej dominacji jednej strony ciała. Jest 
stanem przejściowym (po 6 r. ż. świadczy o opóźnieniu procesu lateralizacji) lub trwałym, 
oburęczność utrzymuje się do końca życia. U dzieci tych często występują trudności w nauce. 
Dziecko ma trudności w rozróżnianiu lewej i prawej strony własnego ciała oraz przejawia 
problemy z orientacją przestrzenną. Wykazuje trudności z odwzorowaniem figur 
geometrycznych, rozpoznawaniem, odwzorowywaniem liter, cyfr podobnych pod względem 
kształtu, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni (p-b-d-g).

http://poradniazyrardow.pl/wp-content/uploads/2020/09/pasted-image-0-1024x433.png



Nigdy nie należy przyuczać do pracy prawą ręką dzieci, które: 

● zlateralizowane są lewostronnie,
● o wczesnej i silnej dominacji lewej ręki,

● z niepełnosprawnością intelektualną,
● lewoocznych (dążymy do jednorodnej lateralizacji oka i ręki - dominacji po tej samej 

stronie ciała),
● o małej sprawności ruchowej prawej ręki,

● akceptujących swoją leworęczność i niechętnych wobec prób przyuczania,
● jąkających się

Dzieci leworęczne przestawiane na „siłę” prezentują zaburzenia osobowości. Obserwuje się u 
nich zaburzenia emocjonalne: płaczliwość, lękliwość lub ataki złości, agresji. Zaburzenia 
nerwicowe objawiają się jąkaniem, moczeniem nocnym. Pojawia się u nich poczucie niższej 
wartości, lękowa postawa wobec otoczenia, unikanie kontaktów społecznych oraz 
nadpobudliwość psychomotoryczną. Utrwala się też niechęć do przedszkola, szkoły i zajęć 
dydaktycznych. Jeśli więc Państwa pociecha przestawia literki, nie radzi sobie z czytaniem, nie 
lubi lekcji WF-u? to warto wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. 

Kluczem do zrozumienia lateralności jest poznanie budowy mózgu oraz zasady, według której 
on funkcjonuje. Taka mała powtórka z lekcji biologii. Mózg człowieka tworzą dwie półkule. 
Dzięki prawej m.in. rozumiemy czytany tekst, potrafimy zapamiętywać, oceniać i szukać 
podobieństw, rozpoznajemy kształty i kolory. Lewa zaś umożliwia odczytanie liter i cyfr, 
pomaga również w mówieniu i analizowaniu. Współpraca obu półkul jest więc niezbędna do 
uczenia się. Te dwie części mózgu powiązane są też ściśle ze stronami naszego ciała. Półkula 
lewa zawiaduje prawą stroną (ręką, nogą, okiem, uchem), a prawa – lewą.

I właśnie w tej współpracy leży sedno lateralności. Psychologowie nie mają wątpliwości: 
czasem za problemy uczenia się jest odpowiedzialna zaburzona lateralność, czyli brak 
zdolności do współpracy prawej półkuli mózgowej z lewą oraz powiązanymi z nimi stronami 
ciała. Oznacza to, że w sytuacjach stresowych, np. gdy uczeń odpowiada przy tablicy, jedna 
półkula mózgu dominuje nad drugą i ją blokuje. Wtedy dziecko nie potrafi np. opowiedzieć o 
tekście, który na pewno zna.

Może być i tak, że jedna z dominujących części ciała (czyli ta, której maluch odruchowo 
używa, np. zawsze pisze tą samą ręką) znajduje się po tej samej stronie, co dominująca półkula. 
Kontakt między nimi jest więc zablokowany i dziecko nie jest w stanie opowiedzieć, co 
wydarzyło się w szkole, czy też bardzo długo odrabia lekcje w domu. Jeśli więc Państwo 
zauważą, że Wasza pociecha nie radzi sobie z nauką, warto wtedy  zwrócić się do psychologa- 
kinezjologa, by sprawdził tzw. profil dominacji, czyli określił, która część ciała i która półkula 
są dominujące. To pozwoli dostosować wymagania wobec ucznia do jego możliwości i dobrać 
odpowiednie ćwiczenia terapeutyczne.



Obserwuj dziecko!
Szybko się zorientujesz, jakiego wyboru jednego z dwóch narządów ruchu i zmysłu 
dokonuje twoja pociecha. Wystarczy zaobserwować: 

●  którą nogą kopie piłkę; na której nodze stoi w zabawie „Bocian”
●  którą nogą wchodzi na pierwszy schodek 
● którym okiem zagląda przez wizjer 
● które ucho przykłada do słuchawki lub zegarka, by sprawdzić, czy chodzi 
● którą ręką je, kroi, rysuje, rzuca piłkę.

NAJWAŻNIEJSZE PROFILE DOMINACJI, które powodują największe kłopoty dziecka 
w szkole:

PROFILE MIESZANE – tylko część dominujących narządów jest po tej samej stronie, co 
dominująca półkula. Na przykład:
- Półkula mózgowa i ręka po tej samej stronie. U tych dzieci najczęściej pojawia się problem z 
komunikacją. Nie potrafią wyrazić swoich uczuć czy opinii. W przedszkolu trudno im zżyć się 
z grupą. W szkole stresem jest odpowiadanie na pytanie nauczyciela; lepiej radzą sobie z 
pisemnym sprawdzianem. 
- Półkula i ucho po tej samej stronie. Jeśli są to lewa półkula i lewe ucho, dziecko może mieć 
problemy z zapamiętywaniem tekstu, pisaniem i matematyką. Jeżeli zaś są to prawe ucho i 
prawa półkula, trudności będą sprawiały mu pisanie i czytanie. Może przestawiać literki, pisać 
ich lustrzane odbicie, np. „b” zamiast „d”. Nie polubi muzyki i nie będzie umiało powtórzyć 
usłyszanego dźwięku. 
- Półkula, oko i ucho po tej samej stronie. Dziecko nie radzi sobie z tradycyjnymi metodami 
nauki. Najlepiej przyswaja materiał podczas ruchu. Dlatego na zajęciach w szkole i podczas 
odrabiania lekcji w domu musi się ruszać, zająć czymś ręce, chociażby stukać palcem.
- Półkula i noga po tej samej stronie. Malec ma problem z ruchem, jest niezdarny, w 
przedszkolu nie lubi rytmiki, w szkole – WF-u. Podczas zajęć fizycznych czuje się niepewnie. 
Z kolei brak ruchu powoduje, że często cierpi na nadwagę i z tego powodu ma kompleksy. 
- Półkula i oko po tej samej stronie. Gdy lewa półkula i lewe oko są dominujące, dziecko ma 
zazwyczaj trudności z czytaniem, zarówno cichym, jak i głośnym. Dzieje się tak, bo lewe oko 
skanuje tekst od prawej strony do lewej, gdy tymczasem tekst w języku polskim czyta się 
odwrotnie: od lewej do prawej. Gdy zaś dominują prawa półkula i prawe oko, dziecko nie umie 
łączyć liter w słowa, a potem słów w zdania. Konsekwencją są problemy z czytaniem, jąkanie 
się. Na lekcji, żeby się skupić, musi zamknąć oczy.

PROFIL ZABLOKOWANY – uczeń ma wszystkie dominujące narządy po tej samej stronie 
ciała, co dominująca półkula. Ma więc trudności i z czytaniem, i z pisaniem, i z wyrażaniem 
myśli. Nie potrafi opowiadać. Do nauki potrzebuje absolutnej ciszy, a nawet samotności.

data:image/jpeg;base64,/9j



CO MAMA I TATA ZROBIĆ POWINNI
Gdy psycholog określi profil dominacji i powie, że dziecko ma zaburzoną lateralność, 
powinno się rozpocząć odpowiednią terapię. Jednym z jej elementów są specjalne zalecenia 
dla rodziców takich dzieci:

POROZMAWIAJ ZE WYCHOWAWCĄ 
Poinformuj go, co dzieje się z dzieckiem i poproś o znalezienie dla niego odpowiedniego 
miejsca w klasie. Uczeń, który musi często wstawać z ławki i spacerować, aby zrozumieć 
lekcję, powinien siedzieć w ostatniej ławce (w ten sposób nie będzie rozpraszał innych 
dzieci), w pierwszej zaś uczeń, który nie może się skupić. Leworęczne dziecko niech zajmie 
miejsce z lewej strony ławki, aby z kolegą obok nie przeszkadzali sobie w pisaniu. Z 
nauczycielem możesz uzgodnić też formę sprawdzenia jego wiadomości: zamiast odpowiedzi 
w ławce czy przy tablicy niech napisze kartkówkę lub sprawdzian.

POMAGAJ W ODRABIANIU LEKCJI
Jeśli twoja pociecha łatwiej uczy się, słuchając tekstu, nagrywaj zadania i czytanki, aby 
mogła je usłyszeć. A jeżeli szybciej wchodzi jej do głowy to, co zobaczy, wspólnie oglądajcie 
filmy edukacyjne oraz bogato ilustrowane albumy i encyklopedie. Kiedy zauważysz, że 
dziecku łatwiej jest się skupić, przebierając palcami, podsuń mu kartkę i kredki: niech ucząc 
się, maluje kwiatki, rysuje kratki, płotki czy szlaczki. A do szkoły zapakuj mu plastelinę, 
małe kulki, lub żelowe gniotki, które będzie mógł bez końca formować i dzięki temu będzie 
miał wciąż zajęte ręce.

ZACHĘCAJ DO RUCHU 
Pozwala on tworzyć i utrwalać nowe połączenia nerwowe. Dla dzieci najlepsze jest skakanie 
na skakance, wspinaczka po drabinkach, chodzenie po krawężnikach. Jeśli nawet na początku 
nie będzie im to wychodziło, wspieraj i pomagaj. Dobre rezultaty przynosi huśtanie się na 
huśtawce i w hamaku. Możesz też zapisać pociechę na zajęcia sztuk walki, np. aikido, karate.

PROPONUJ WSPÓLNE ZABAWY 
Szczególnie takie, które uczą rozpoznawać różne części własnego ciała i uaktywniają obie 
półkule mózgowe. Należą do nich: układanki, puzzle, lepienie z plasteliny, wycinanie 
nożyczkami, nawlekanie makaronu lub korali na nitkę, zbieranie lewą i prawą ręką grochu.

NIE ZANIEDBUJ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 
Tylko systematyczna praca pod okiem specjalisty może przynieść pożądane efekty. Pamiętaj 
też o ćwiczeniach, które twój syn czy córka powinni wykonywać w domu.

NIE WYMIERZAJ KARY  za złe oceny, bo one nie są w tym wypadku wynikiem złej woli 
dziecka. Ono na pewno też się tym martwi. Raczej zachęcaj, dodawaj otuchy.

NIE ZMUSZAJ  do jeżdżenia na rowerze, jeżeli sześciolatek, mimo uczenia się, tego nie 
potrafi; do pływania w basenie, gdy maluch boi się wody; do siedzenia przy biurku, gdy 
podczas nauki woli spacerować; do uprawiania sportu i chodzenia na WF, jeżeli podczas tych 

zajęć pociecha czuje się niepewnie.
 opracowała: Karolina Bartni`cka



Metoda projektów badawczych w Wesołym 
Pędzelku 

Projekt „Drzewo” grupy XIII
 Pierwszym etapem realizacji projektu było wspólne 
wykonanie siatki pojęciowej „Co chcemy wiedzieć o
drzewach?”. Wspólnie sformułowaliśmy pytania, na które 
chcieliśmy uzyskać odpowiedzi oraz poszerzyć swoją 
wiedzę na temat drzew. Aby otrzymać odpowiedzi na 
postawione pytania wybraliśmy się do ogrodu 
przedszkolnego, gdzie zapoznaliśmy się z budową 
drzewa, porównywaliśmy drzewa iglaste i liściaste oraz
ich owoce, zbieraliśmy okazy do kącika przyrodniczego. 
W ogrodzie mierzyliśmy grubość pni za pomocą sznurka 
oraz sprawdzaliśmy, ile dzieci potrzeba do objęcia 
drzewa. Podczas realizacji zadań badaliśmy korę drzew 
przy pomocy lupy oraz kalkowaliśmy ją przez papier. 

Dużą rolę odgrywały też praktyczne działania takie jak: oglądanie przez lupę okazów przyrody 
zebranych w ogrodzie oraz przyniesionych przez dzieci. Działaniami towarzyszącymi były zabawy 
dydaktyczne, na których dzieci próbowały dopasować drzewo do jego liści i owoców. Zadanie to nie 
okazało się trudne dla dzieci. Dzieci tworzyły prace plastyczne, które były odzwierciedleniem zdobytych 
doświadczeń oraz obserwacji. W ramach realizacji projektu dzieci obejrzały film edukacyjny o 
drzewach, w którym ekspert bardzo ciekawie opowiadał dzieciom o drzewach, zwierzętach, lesie i jego 
znaczeniu dla środowiska i człowieka. Projekt „Drzewo” rozbudził u dzieci zainteresowania 
przyrodnicze i zwrócił uwagę na potrzebę ochrony przyrody.

Projekt „ Jabłko” w grupie VIII
W czasie realizacji treści programowych  
dotyczących owoców, postanowiliśmy  wzbogacić 
wiedzę na temat jabłek. Rozpoczęliśmy od siatki 
wiedzy. Odpowiedzi na postawione pytania 
szukaliśmy w trakcie spacerów, zabaw: badawczych, 
plastycznych, ruchowych i muzycznych oraz 
podczas  pieczenia gofrów z konfiturą jabłkową. 
Celami projektu było:
● Utrwalanie wiadomości na temat jabłek
● Zachęcanie dzieci do spożywania owoców 
● Kształtowanie umiejętności poszukiwania 

informacji
● Wzbogacenie słownictwa dzieci związanych z 

tematem
● Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
Wiemy jedno że jabłka są zdrowe i każdy 
przedszkolak o tym wie.
.



Wspólnie z dziećmi utworzyliśmy w naszej sali kącik 
wodny, w którym zamieściliśmy książki, albumy, 
encyklopedie oraz wszystkie przedmioty, jakie dzieci 
przyniosły ze sobą. Poznaliśmy również specyfikę 
zawodu meteorologa, dzięki któremu dowiedzieliśmy 
się, jak można przewidzieć pogodę, jak powstają chmury 
burzowe i tornada.  Cały projekt zakończyliśmy wspólną 
zabawą z eksperymentami. Sprawdziliśmy właściwości 
wody i stworzyliśmy grupowa hodowlę kryształów. 
Uważam, że dzięki  realizacji tego projektu dzieci miały 
możliwość poznać jak wielką rolę w naszym życiu 
odgrywa woda oraz jakie znaczenie ma dbanie o nasze 
środowisko i oszczędzanie wody.

Projekt „Woda” grupy IX
W dniach 17-21.10.2022r dzieci z grupy IX „Żabki” przystąpiły do realizacji projektu badawczego 
„Idzie jesień z deszczem- Woda”. Celem było rozwijanie zainteresowania światem przyrody, 
wzbudzanie chęci poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania, utrwalanie i pogłębianie wiedzy 
dzieci o wodzie, uświadomienie znaczenia wody w naszym życiu oraz całym ekosystemie. 
Na początku projektu stworzyliśmy siatkę tego, co już wiemy o wodzie, a następnie spisaliśmy 
zagadnienia, o których dzieci chciały dowiedzieć się czegoś więcej. Poznaliśmy budowę i rodzaje 
chmur, ich wielkość oraz wpływ na pogodę. Obejrzeliśmy film edukacyjny, dzięki któremu 
dowiedzieliśmy się skąd się bierze woda, co powoduje zanieczyszczenia wody, jak działa 
oczyszczalnia wody oraz  dlaczego woda może być słodka albo słona. Dowiedzieliśmy się także, jakie 
zwierzęta zamieszkują zbiorniki wodne. 

Projekt edukacyjny ,, Nasze ciało”
W dniach 21-25 listopada w grupie XI ,, 
Biedronki” realizowaliśmy projekt edukacyjny 
pt ,,Nasze ciało’.Stworzyliśmy plakat 
dotyczący aktualnej wiedzy dzieci oraz ,, 
Czego chcielibyśmy się dowiedzieć o ludzkim 
ciele?”  Dzieci przyniosły do przedszkola 
wiele książek, albumów, zdjęć dzięki którym 
pogłębialiśmy wiedzę na temat budowy i 
funkcjonowania ciała ludzkiego. W sali 
przedszkolnej pojawiły się plakaty dużego 
formatu z szkieletem i budową człowieka. 
Dzieci odrysowały koleżankę na dużym 
arkuszu papieru, wskazały i oznaczyły części 
ciała oraz pokolorowały. Obserwowaliśmy  
własną skórę za pomocą lup ( kolor, 
przebarwienia, blizny, strupki, rany). 
Oglądaliśmy film edukacyjny  pt. ,, Człowiek i 
jego zmysły?”. W starszej grupie dalsza 
kontynuacja projektu edukacyjnego dotycząca 
tego tematu.



Projekt „Jabłko” grupa III
W dniach 12-25 listopad w grupie Jeżyki 
realizowaliśmy projekt badawczy Jabłko. 
Projekt rozpoczęliśmy od stworzenia siatki 
pytań. Odpowiedzi na postawione pytania 
szukaliśmy poprzez zabawy badawcze, 
spotkania z ekspertami , zajęcia kulinarne, 
ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową. 
Poznaliśmy budowę jabłka i jego walory 
odżywcze. Dzieci smakowały dowiadując 
się, że są jabłka słodkie  i kwaśne, 
wyróżniliśmy: Lobo – słodkie, Szara 
Reneta– kwaśne, Jonagold słodko-kwaśne. 
Badaliśmy przez dotyk rodzaj skórek na 
jabłkach. 

Projekt „Moja Książka” w grupie 
XII
Dzieci przyniosły do przedszkola swoje 
ulubione książeczki. Wspólnie je 
oglądaliśmy i poznaliśmy historie w nich 
zawarte. Omawialiśmy budowę książki. 
Rozmawialiśmy o tym o tym, że książki 
mogą być np.: grube (mają dużo stron) i 
cienkie (mają mało stron), kolorowe i 
czarno-białe, ilustrowane lub z tekstem, dla 
dorosłych lub dla dzieci. Zwróciliśmy uwagę 
na to, że książki mają bardzo różną treść i 
możemy w nich znaleźć wiele informacji. 
Wykonaliśmy zakładki do książek. 
Omówiliśmy miejsca gdzie można kupić 
książkę i gdzie wypożyczyć. Wspólnie 
przygotowaliśmy ilustrację do opowiadania 
"Świąteczna opowieść".

Poznaliśmy etapy rozwijania się jabłka układając historyjkę obrazkową -„Od pestki do jabłka”. 
Zaglądaliśmy do środka owocu, aby poznać, jak jest zbudowane jabłko.  Wiemy, dlaczego jabłuszko ma 
pestki. Określaliśmy smak, zapach, kolor, twardość. Dowiedzieliśmy się, że najwięcej witamin jest pod 
skórką, a chrupiąc ząbkami jabłuszka ze skórką, ćwiczymy sprawność naszej szczęki, języka i w trakcie 
spacerów, zabaw: badawczych, plastycznych, ruchowych i muzycznych oraz podczas  pieczenia gofrów 
z konfiturą jabłkową. Poznaliśmy jakie potrawy można zrobić z jabłek: szarlotka, dżem, mus jabłkowy, 
soki, dużą atrakcją była degustacja ryżu z jabłkiem . Nauczyliśmy się nowej piosenki o jabłuszku pt. 
„Małe czerwone jabłuszko”. Wykonaliśmy pracę plastyczną  Jabłoń. W czasie  spotkania z ekspertem 
poznaliśmy pracę sadownika.



„STO LAT DLA BABCI I DZIADKA”

https://www.superkid.pl/dzien-babci-i-dziadka-materialy-dla-dzieci

 "U Babci jest słodko"
Wanda Chotomska

Kiedy tata basem huknie,
kiedy mama cię ofuknie,

kiedy patrzą na człowieka okiem złym -
to do kogo człowiek stuka,
gdzie azylu sobie szuka,

to do kogo, to do kogo tak jak w dym?
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką.

No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko
i głowa do góry!

Odpędzę te chmury i niebo odkurzę miotełką.
Nie ma jak babcia,

jak babcię kocham -
bez babci byłby kiepski los.

Jak macie babcię,
to się nie trapcie,

bo wam nie spadnie z głowy włos!
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką,

a może chcesz placka spróbować?
Popijasz herbatę

i słońce nad światem
już świeci jak złoty samowar.



https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/babcia-dziadek

"Kwiaty dla Dziadka"
Wanda Chotomska

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.

Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną,
opowie Ci - Twój Dziadek.

Otworzy serce, kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.

Z Twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – Dziadek.

A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę,

to kto za uszy wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – Dziadek!

Opracowała Paulina Benecka 



Z cyklu: Poczytajmy razem, rodzic słowo, ja obrazek

ZIMA A. Charęzińska

Idzie              , biała                  , 

                       lodu w ręku trzyma, 

Idzie               , mroźna                ,   

Silnym                   drzewa zgina

Idzie               , mroźna               , 

Cudnym puchem                  okrywa, 
 
Idzie               ,  biała                , 

Na               dzieci wzywa, 

Jasio wkłada                     , 

                ,                        i trzewiczki, 

I za chwilę z wielkiej                , 

zjedzie szybko szybko na                   . 

Źródła:
https://pl.wiktionary.org/wiki/zima
https://wiadomosci.dziennik.pl/
wydarzenia/artykuly/450019,uwaga-
na-sople-spadajacy-lod-moze-
zabic.html
https://www.istockphoto.com/pl/
wektor/ilustracja-wektorowa-ikony-
wiatru-izolowana-na-bia%C5%82o-
gm867563128-144322357
https://allegro.pl/oferta/swiat-xxl-
mapa-scienna-polityczna-ogromna-
5352333323
https://www.videotesty.pl/ranking/
3180/top-10-sanek-i-slizgaczy-
wybieramy-najlepsze-sanki-dla-
twojego-dziecka/
https://szaleo.pl/pl/rekawiczki/2307-
rekawiczki-dzieciece-mis.html
https://jk-collection.pl/product-pol-
1924-Zimowa-Czapka-Dziecieca.html
https://www.smyk.com/p/szalik-
dzieciecy-szary-dll-
iC182179013708100/i1821790137-
8100
https://zszywka.pl/p/gorka-sniegu-
7126651.html
https://stylowi.pl/
DOROTACC1/2029049/pazurki

Opracowała Aldona Iwan



Kącik Matematyczny 











Nasza Codzienność 

Grupa I na wycieczce w  Remizie Strażackiej 

Grupa III podczas robienia masy solnej na 
jeżyki Grupa IV podczas pasowania na 

przedszkola 

Praca plastyczna grupy II



Grupa VI podczas wycieczki w teatrze 

Grupa VII podczas wycieczki w 
Łazienkach Królewskich 

Prace plastyczne grupy V

Grupa VIII na wycieczce w bibliotece 



Nietypowy gość w grupie X

Zajęcia matematyczne w grupie IX

Warsztaty światłem w grupie XI

Zabawy na placu zabaw grupy XII



Grupa XIV i XV na wycieczce na zajezdni „Stalowa”

Kartki dla seniora grupy XIII
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