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W numerze między innymi:  

• Adaptacyjne porady,  bajka 

terapeutyczna 

• Co to jest integracja sensoryczna 

• Obyczaje andrzejkowe 

• Mamo, tato pobaw się ze mną 
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Za oknem szaro, ponuro, ciągle pada, wieje 

wiatr, a dni stają się coraz krótsze … Nie 

zawsze warunki pogodowe pozwalają na 

spędzenie czasu na świeżym powietrzu. 

Zapraszamy do lektury jesiennego 

wydania gazetki „Wesołe Chwile z 

Pędzelkiem”. Mamy nadzieję, że nasze 

propozycje pozwolą miło spędzić czas z 

dzieckiem w pieleszach domowych, a także 

rozwieją wątpliwości związane z rozwojem 

dziecka. 

Miłego czytania        

 

Jesienny wiatr  Hanna Ożogowska 

Wiatr jesienią ma robotę 

w nocy i za dnia. 

Ciągle strąca liście złote 

i przed siebie gna. 

 

I nasiona drzew bez liku 

nosi tu i tam. 

Kiedy spoczniesz już, wietrzyku? 

Powiedz, powiedz nam! 

 

Po zielonym wielkim lesie 

wiatr piosenki dzieci niesie. 

Aż się dziwią stare drzewa: 

Kto was tak nauczył śpiewać? 
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Jesienne zagadki 

Co jesienią z dębu spada? Co ze smakiem dzik 

zajada? (żołędzie) 

Bez skrzydeł-a jednak lecę, nie mam rąk, a jabłka 

zrywam. Nie mam ust-a zgaszę świecę, powiedz, 

jak ja się nazywam? (wiatr)  

Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie. Kiedy 

deszcz rosi, nad głową go nosisz. (parasol) 

Spadają z drzewa żółte, czerwone. Wiatr je niesie 

w tę i tamtą stronę. (liście)  

Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je bierze. 

Odziera z odzienia i w koniki zamienia. 

(kasztany) 

Jakie obuwie, do tego służy, żeby nóg nie moczyć 

nawet w kałuży. (kalosze)  

W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze: bo on 

ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze! (grzyb) 

Na jakim drzewie jesienią koraliki się czerwienią? 

(jarzębina) 

http://st.depositphotos.com/1801791/1383/i/950/depositphotos_13

838863-stock-photo-autumn-decoration-of-colorful-leaves.jpg

https://tygodnikbydgoski.pl/photo/article/w770/10336.jpg
http://st.depositphotos.com/1801791/1383/i/950/depositphotos_13838863-stock-photo-autumn-decoration-of-colorful-leaves.jpg
http://st.depositphotos.com/1801791/1383/i/950/depositphotos_13838863-stock-photo-autumn-decoration-of-colorful-leaves.jpg


 
 

 

 

 

 

 O zaburzeniach przetwarzania   

   sensorycznego słów kilka …. 

 

https://integracjasensoryczna.info/11789/typologia-zaburzen-integracji-sensorycznej 

 

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, dzięki któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich 

zmysłów, segreguje je, rozpoznaje, interpretuje i integruje ze sobą oraz z wcześniejszymi doświadczeniami i 

odpowiada adekwatną reakcją adaptacyjną (Miller, 2016; Przyroski, 2017). 

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w domku letniskowym nad jeziorem. Stoimy na nabrzeżu i właśnie mamy 

wsiąść do kajaka. Wkładamy do niego stopę i kiedy próbujemy do niego wejść, kajak zaczyna się kołysać. 

Automatycznie korygujemy pozycję ciała, aby utrzymać równowagę i powoli zajmujemy środek siedzenia. To 

właśnie jest integracja sensoryczna. 

Podczas wchodzenia do kajaka otrzymujemy informacje od różnych zmysłów: 

- układ dotykowy mówi nam, że nasza stopa znajduje się na dnie kajaka, 

- układ proprioceptywny informuje nas o pozycji mięśni i stawów, 

- układ przedsionkowy sygnalizuje nam, że nasz środek ciężkości jest przesunięty i stoimy na ruchomej 

powierzchni, 

- układ wzrokowy określa, że kajak znajduje się niżej nabrzeża. 

Jeżeli integracja sensoryczna przebiega u nas prawidłowo, to przetwarzanie i organizowanie informacji 

zachodzi automatycznie. Nieświadomie dokonujemy drobnych korekt i odzyskujemy środek ciężkości, 

obniżamy się do poziomu siedzenia, ponieważ potrafimy ocenić odległość od niego i jego rozmiar. Mamy 

też dobre wyczucie i wiemy, w którym miejscu usiąść i o ile się przesunąć, aby znaleźć się na środku siedzenia. 

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego /SPD/ to brak umiejętności wykorzystywania otrzymywanych 

przez zmysły informacji w celu płynnego, codziennego funkcjonowania. Dziecko nie potrafi zareagować na 

informacje sensoryczne znaczącym, spójnym zachowaniem. Może mieć trudności z wykorzystaniem 

informacji sensorycznych do zaplanowania i przeprowadzenia działań (Miller, 2016; Przyroski, 2017). 

https://integracjasensoryczna.info/11789/typologia-zaburzen-integracji-sensorycznej


 
 

 

Klasyfikacja obejmuje trzy główne typy zaburzeń przetwarzania sensorycznego i kilka podtypów co obrazuje 

poniższy schemat: 

https://integracjasensorycznaintegra.wordpress.com/2015/08/13/klasyfikacja-zaburzen-integracji-sensorycznej-spd-sensory-processing-disorder-co-powie-dziecko/  

MODULACJA SENSORYCZNA – to regulacja wejściowych informacji sensorycznych przez mózg. 

Odnosi się do tego, jak dziecko reguluje swoje reakcje na wrażenia. Dzięki modulacji sensorycznej potrafimy 

określić na jakie informacje sensoryczne musimy zwrócić uwagę, a jakie możemy zignorować. Modulacja 

sensoryczna następuje nieświadomie i zachodzi wtedy, gdy istnieje równowaga między hamowaniem a 

wzmacnianiem (Miller, 2016; Przyroski, 2017). 

Zaburzenia modulacji sensorycznej wiążą się głównie z nieprawidłowym wzmacnianiem lub hamowaniem 

bodźców sensorycznych /przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, wzrokowych, słuchowych, 

węchowych/. 

Niektóre dzieci ze złą modulacją są nadwrażliwe inne podwrażliwe, są takie, które poszukują wrażeń 

sensorycznych oraz takie, które raz ich szukają, a raz unikają. 

• Nadwrażliwość sensoryczna/ nadmierna 

reaktywność sensoryczna – bodźce są zbyt 

mocno wzmacniane przez mózg. Układ 

nerwowy dziecka z nadwrażliwością 

sensoryczną reaguje nadmiernie na stymulacje 

o umiarkowanym nasileniu /delikatny dotyk 

może boleć, zwykłe codzienne dźwięki są zbyt 

głośne, zapachy powodują mdłości, światło 

słoneczne oślepia/. Takie dzieci przez cały 

czas są czujne, mogą odczuwać lęk i 

niepewność. Mają potrzebę kontrolowania 

otoczenia, aby wpływać na poziom stymulacji 

sensorycznej (Miller, 2016; Przyrowski, 2017). 

• Podwrażliwość sensoryczna /obniżona 

reaktywność sensoryczna – bodźce są 

nadmiernie hamowane. Dziecko reaguje na 

wrażenia z mniejszą intensywnością, 

potrzebuje mocniejszej stymulacji, by osiągnąć 

zwykły poziom pobudzenia. Dziecko bierne, 

bez inicjatywy. 

https://integracjasensorycznaintegra.wordpress.com/2015/08/13/klasyfikacja-zaburzen-integracji-sensorycznej-spd-sensory-processing-disorder-co-powie-dziecko/


 
 

 

• Poszukiwanie sensoryczne – dziecko 

pragnie większej stymulacji niż jego 

rówieśnicy, wciąż szuka energicznych 

doświadczeń, potrzebuje stymulacji i lubi ją. 

Przy nieprawidłowościach w procesie modulacji dochodzi zwykle do dezintegracji zachowania, gdyż ma ona 

wpływ na uwagę, ruchliwość, pobudzenie, wrażliwość i emocje. 

ZABURZENIA RUCHOWE O BAZIE SENSORYCZNEJ wiążą się ze słabymi mechanizmami 

posturalnymi lub ograniczeniami w zakresie ruchów dowolnych jako wynik problemów sensorycznych 

(Przyrowski, 2017). 

Głównymi objawami świadczącymi o zaburzeniach ruchowych są obniżone napięcie posturalne i stabilizacja 

centralna, obniżona zdolność do zaplanowania i wykonania czynności motorycznych (w obszarze zarówno 

motoryki dużej, jak i małej) oraz obniżone mechanizmy równoważne. 

• Zaburzenia posturalne – niższa 

jakość stabilizacji ciała podczas ruchu 

lub spoczynku, mechanizmów 

równoważnych i napięcia posturalnego 

(Miller, 2016; Krasnowitz, 2012). 

• Dyspraksja – ograniczona zdolność 

do tworzenia pomysłów i realizowania 

ich w aktywności ruchowej (Miller, 

2016; Przyroski, 2017). 

ZABURZENIA RÓŻNICOWANIA 

SENSORYCZNEGO – objawiają się 

trudnościami w interpretacji właściwości i 

jakości bodźców sensorycznych 

(Przyrowski, 2017).                      

https://sp5wejherowo.com/integracja-sensoryczna  

Problemy w różnicowaniu informacji 

sensorycznej mogą dotyczyć wszystkich 

systemów sensorycznych (wzrokowego, 

słuchowego, dotykowego, 

przedsionkowego, proprioceptywnego, 

węchowego/smakowego). 

 

Opracowała: M.K. 

  

  

  

  

https://sp5wejherowo.com/integracja-sensoryczna


 
 

 

 

 
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to 

przełomowy moment w życiu każdego dziecka. 

Dla wielu z nich to pierwszy kontakt z grupą 

społeczną. Początki pobytu dziecka w przedszkolu 

to trudny okres i sprawdzian zarówno dla dzieci,  

jak i ich rodziców, którzy niejednokrotnie 

motywowani miłością utrudniają swoim 

postępowaniem spokojniejsze  zaakceptowanie 

przez dziecko nowej, w ich życiu, bardzo 

stresującej sytuacji. 

Każde dziecko jest inne, dlatego proces adaptacji 

do nowego środowiska może przebiegać różnie. 

Jeżeli po wejściu do budynku przedszkola dziecko 

szybko się uspokaja, z ochotą wchodzi do sali, to 

nie ma powodu do lęku przed rozłąką. Jednak 

nawet i wtedy rodzice powinni wiedzieć, że 

dziecko, które dotąd chętnie przychodziło do  

przedszkola np. po pewnym okresie może zacząć 

płakać. Wtedy należy to przetrwać. Są również i 

takie dzieci, które  płaczą przez pierwszy okres 

pobytu w przedszkolu, a po pewnym czasie tak 

dobrze się tu czują, że nie chcą wracać  do domu. 

Zakładając, że decyzja o oddaniu dziecka do 

przedszkola jest przemyślana i umotywowana, 

rodzic musi być przekonany, że nikt nie będzie 

chciał go skrzywdzić, a dziecko będzie miało 

doskonałe możliwości dalszego rozwoju. 

Proces adaptacji dziecka do przedszkola w 

znacznym stopniu ułatwia również posiadanie 

przez dziecko umiejętności w zakresie prostych 

czynności samoobsługowych takich jak: jedzenie, 

mycie i wycieranie rąk i twarzy, ubieranie i 

rozbieranie się, komunikowanie swoich potrzeb. 

Aby złagodzić dyskomfort rozstania, zmniejszyć 

do minimum negatywne emocje dziecka 

wynikające z nowej   sytuacji, przygotowaliśmy dla 

rodziców kilka rad ułatwiających proces adaptacji 

ich pociech w przedszkolu. 

 

JAK POMÓC DZIECKU W PIERWSZYCH DNIACH W PRZEDSZKOLU? 

Dla małych dzieci moment przekroczenia progu przedszkola to wielki przełom. Trzeba dać 

dzieciom czas na oswojenie się z nowa sytuacją.  

1. Odprowadzając dziecko do przedszkola bądźmy uśmiechnięci i odprężeni ( mimo że na pewno 

będziemy nie mniej zdenerwowani niż ono samo). Bądźmy pewni i stanowczy. Nasz niepokój, lęk 

bardzo łatwo udziela się dziecku. Z pewnością trudniej mu będzie zaakceptować nowe miejsce. 

2. Cierpliwie i spokojnie tłumaczmy dziecku, że w czasie, gdy ono przebywa  w przedszkolu, my 

będziemy w pracy. Opowiadajmy dziecku jak będzie wyglądał jego pobyt w przedszkolu. Będzie 

dużo nowych zabawek, będzie bawić się z dziećmi i panią, będzie wychodzić do ogrodu, zje 

obiadek i będzie odpoczywać na leżaczku). 

3. Nie przedłużajmy rozstań z dzieckiem, nie rozpaczajmy wraz z nim, przytulmy je, zapewnijmy, że 

wrócimy i odprowadźmy do drzwi, po czym od razu oddalmy się. 

4. Przez pierwszy tydzień lub dwa starajmy się odbierać dziecko wcześniej. 



 
 

 

5. Po odebraniu dziecka unikajmy pośpiechu, posiedźmy z nim chwilę, zapytajmy nie tylko o to, czy 

jadło, ale też o kolegów, zajęcia z Panią i zabawy. Dla dziecka bardzo ważne jest zainteresowanie 

rodziców jego przedszkolnym życiem. 

6. Wynagradzajmy dziecku rozstanie dodatkową porcją uczucia, często przytulajmy i zapewniajmy o 

naszej miłości. 

7. Dajmy dziecku niespodziankę (ulubiony soczek, owoc, nową kolorowankę), ustalmy co będziemy 

robić z dzieckiem w domu. 

8. Po powrocie do domu poświęćmy dziecku więcej zainteresowania, znajdźmy czas na wspólną 

zabawę lub spacer (  wystrzegajmy się sadzania dziecka przed telewizorem lub monitorem 

komputera). 

Opracowały: K.W., K.B. 

 

 

 

  https://www.facebook.com/Poczytaj-mi-tato-mamo-262629897517949/   

 Codziennie od rana do wieczora nasze życie 

wypełniają drobne sprawy, zmartwienia, problemy. Podejmujemy różne decyzje. Te wielkie i 

te małe, te proste i te trudniejsze. Te łatwiejsze załatwiamy natychmiast, inne wymagają 

dłuższego zastanowienia się, jeszcze inne wywołują u nas cały szereg emocji, niestety, nie 

zawsze pozytywnych. Niełatwo nam, osobom dorosłym, radzić sobie z trudnościami życia 

codziennego. Przeżywamy, analizujemy, podejmujemy różnorodne próby rozwiązywania 

problemów. 

Teraz wyobraźmy sobie świat małego dziecka, jego pierwsze doświadczenia życiowe, jego 

pierwsze kroki i upadki, próby podejmowane w zabawie związane z manipulacją, jego 

pierwsze kontakty społeczne wychodzące poza grono rodzinne. 

Pierwsze sukcesy dziecka są zazwyczaj szczodrze wynagradzane przez dumnych rodziców– 

chwalimy, bijemy brawo, przytulamy, obdarowujemy radosnym uśmiechem, całujemy. 

Jednak porażki, niepowodzenia oraz zmartwienia dzieci staramy się zracjonalizować. Przecież 

dobrze wiemy, że jeśli początkowo coś nam nie wyjdzie, to wystarczy się postarać, kilka razy 

powtórzyć i już po problemie! 

https://www.facebook.com/Poczytaj-mi-tato-mamo-262629897517949/


 
 

 

Jakie to łatwe w oczach dorosłych! W oczach dziecka, niestety, nie jest to takie 

oczywiste. 

W jaki sposób możemy więc skutecznie pomóc dziecku poradzić sobie z przeżyciami, 

przykrościami, problemami i lękami? 

 

„Tajemnicza moc Włochatki” - czyli jak poradzić sobie z lękiem przed pójściem   

do przedszkola u dziecka. Agata Pawlaczyk 

Na strychu w starej szafie między półkami stało olbrzymie pudło. Każdy, kto tam zaglądał, widział 

równo ułożone filiżanki, talerze i talerzyki. Po zamknięciu, jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki, pudło zamieniało się w Krainę Filiżanek. 

Wesołe filiżanki miały swoje rodziny, których nazwiska pochodziły od wzorów na kubeczku. W 

Krainie Filiżanek mieszkała zatem rodzina Państwa Serduszek w której wszyscy przyozdobieni byli 

różowymi serduszkami, rodzina Stokrotek – jej członkowie mieli na sobie kwiatuszki, a oprócz tego 

rodziny: Krateczek, Kółeczek, Bazgrołów. Państwo Serduszkowie mieli córeczkę o imieniu Dudinka. 

Potrafiła ona budować wymyślne pojazdy z klocków, ślicznie rysowała i chętnie pomagała mamie w 

kuchni. 

Pewnego dnia rano jak zwykle zadzwonił filiżankowy budzik wrzaskun: „Pora wstawać!”. Mama 

Dudina weszła do pokoju córeczki i powiedziała: 

– Dzień dobry, Kochanie! Czas już wstać i pójść do przedszkola. 

– Mamusiu, nie chcę tam iść, wolę zostać z Tobą w domu. Boli mnie brzuszek. – Dudinka miała 

smutną minę, jej oczy były pełne łez. 

Mama przytuliła dziewczynkę do siebie. Gładziła ją ręką i tłumaczyła: 

– Jak byłam mała, też nie chciałam chodzić do przedszkola, rano często bolał mnie z tego powodu 

brzuch. Zdarza się to prawie wszystkim dzieciom twoim wieku. 

Po krótszym lub dłuższym czasie każdy maluch oswaja się z przedszkolem i czuje się już lepiej. 

Dudinka ubrała się z niechęcią i zjadła śniadanie. Szła do przedszkola bez przekonania, wolno 

stawiając kroki. Mama pośpiesznie ciągnęła ją za rękę: 

Proponujemy BAJKI TERAPEUTYCZNE – bajki, które mają moc! Dając 

wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, zapraszają do rozmowy na tematy trudne i 

wstydliwe. A poza tym nie ma chyba na świecie dziecka, które nie kochałoby bajek! 



 
 

 

– Szybciej, Dudinko, spóźnię się do pracy – mówiła. 

Tego dnia w przedszkolu pani zaproponowała filiżankom ciekawe zajęcie – lepienie pojazdów z masy 

solnej. Dudinka na początku nie chciała brać udziału w zabawie, bo twierdziła, że to zajęcie raczej 

dla chłopców. W końcu jednak ulepiła coś, co przypominało grubego, drożdżowego racucha na 

kółkach. Pani bardzo spodobała się ta praca, uznała, że jest pomysłowa i dowcipna. 

Pracowity dzień minął bardzo szybko. Wieczorem Dudinka leżała już w łóżku i tuliła się do swojego 

misia. Nagle zauważyła przelatujące nad nią dwa złożone talerze. Jeden z nich uniósł się i ze środka 

wyskoczyła różowa, włochata kuleczka. Miała śliczne niebieskie oczy i mocno różowe usta. Dudinka 

ze zdziwienia usiadła na swoim łóżku. 

– Kim jesteś, niezwykła istoto? – zapytała dziewczynka. 

– Cześć, jestem Włochatka i przybywam z Krainy Bawełnianej – przedstawiła się. – Za 

pośrednictwem wysyłanych magicznych cyberprzekaźników otrzymałam komunikat, że jest tutaj 

ktoś, kto nie chce chodzić do przedszkola. Twoja poduszka prosi mnie o pomoc. Bolą ją uszy od 

codziennego narzekania. 

– To prawda, że płaczę. Po prostu nie chcę tam chodzić – powiedziała dziewczynka i trochę się 

zawstydziła. 

– Wiesz, Dudinko, wiele dzieci ma ten sam problem. Nie chcesz tam chodzić, ponieważ 

przyzwyczaiłaś się do swoich zabawek. Moja mama mówi, że przedszkole to czas beztroskich 

pięknych dni. Chciałabym przenocować u ciebie. Może jutro pójdziemy razem do przedszkola? – 

zapytała. – Chętnie zobaczę wasze zabawki i plac zabaw. 

Dudinka i Włochatka spały razem, nawet nie usłyszały brzęczącego wrzaskuna: ,,Pora wstawać”. 

– Chodź szybko, Włochatko! Przed wyjściem pokażę ci moje lalki, dokończymy przyklejanie 

kolorowych naklejek i porzucamy balonikiem – zaproponowała Dudinka. 

Czas w przedszkolu płynął bardzo szybko, ponieważ filiżanka miała bardzo dużo ważnych rzeczy 

do pokazania Włochatce, przede wszystkim salę zabaw i maskotki. Cały czas opowiadała jej również 

ciekawostki dotyczące przedszkola: 

– Cieszę się Włochatko, że możesz być dzisiaj razem ze mną – mówiła Dudinka i rozpoczynała długą 

opowieść o tym, co ciekawego dzieje się w tym miejscu. – Na parapecie stoją doniczki, ponieważ 

uprawiamy rośliny. Każdy jest za jedną odpowiedzialny i opiekuje się nią. Ja wybrałam rzeżuchę. 

Teraz rośnie w niebieskim pojemniku. Na tablicy jest wystawa naszych prac plastycznych. Ostatnio 

wykonywaliśmy portret rodzinny. Moja praca oprawiona jest w ramkę. Usiądźmy na wykładzinie – 

zaproponowała Dudinka. – Jest tak miękka jak ty, Włochatko. 



 
 

 

Każdego dnia razem z panią Fifi wykonujemy na niej różne ćwiczenia. Ze wszystkich zabawek, jakie 

mamy w przedszkolu, najbardziej lubię duże pluszaki. Siadamy na nich jak na prawdziwych 

zwierzętach i bawimy się w podróże do dalekich krajów. Spójrz, zaczynają już przychodzić 

przedszkolaki. Przygotowałam dla ciebie wygodną poduszeczkę w piórniku i będę sprawdzała co 

pewien czas, czy czegoś nie potrzebujesz. 

Tego dnia dziewczynka wracała z przedszkola w pogodnym nastroju. W rączce trzymała małą 

Włochatkę. Przybysz z Krainy Bawełnianej prowadził z nią rozmowę jedynie wtedy, gdy nikt nie 

widział. Dla innych filiżanek Włochatka była tylko wełnianą kulką. 

Mama miała dla dziewczynki niespodziankę. Dudinka zrobiła wielkie oczy ze zdziwienia, gdy ujrzała 

na filiżankowym aparacie swoje zdjęcie z pobytu w przedszkolu. Była na nim roześmiana, ponieważ 

pomagała w robieniu gofrów. Wlewała do porcelanowego naczynia mleko. W oddali stała koleżanka 

Stokrotka. Przygotowywała jajka potrzebne do zrobienia gofrów. Inne dzieci też pomagały w 

robieniu ciasta. 

– Mamo, nawet nie zauważyłam, kiedy pani Fifi Filiżanka zrobiła to zdjęcie – powiedziała 

dziewczynka z przejęciem. 

– Nie mogłaś zauważyć, cały dzień byłaś zajęta zabawą – uśmiechnęła się mama.  

– W domu czeka na ciebie jeszcze jedna niespodzianka. Urządzamy hopsasy przy muzyce! 

                                             Opracowała: M.K. 
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Z cyklu poczytajmy razem: rodzic: słowo ja: obrazek

Jesienny  

Stoi      na peronie – 

żółte  ma w wagonie 

i ,  i  

dokąd z nimi jechać będzie? 

Rusza  sapiąc głośno. 

Już w przedziałach rosną, 

a na półce, wśród bagaży, 

leży sobie bukiet z jarzyn. 

Pędzi lasem, polem 

pod ogromnym . 

Zamiast kół ma, 

za oknami mu gra. 

O, zatrzymał się na chwilę! 

Ktoś w wagonie uchylił 

i potoczył w naszą stronę 

 duże i czerwone. 

Dorota Gellner 
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A teraz upieczmy razem… 

domowe babeczki na jesienne wieczory, czyli muffinki z owocami 

Jesień w pełni, wieczory stają się coraz dłuższe… to świetna okazja, żeby rodzinnie spędzić czas w 

kuchni. Świetnym sposobem jest wykonanie domowych babeczek z owocami, które przypomną 

smak i zapach  lata. Jest to prosty i szybki sposób na wykonanie czegoś pysznego.

Składniki na 12 muffinek: 

• Mąka pszenna – 240g. (16 x łyżka) 

• Maślanka (1,5 % tłuszczu) – 200g.  

• Jaja kurze całe – 3 x sztuka 

• Śliwki, maliny – 160g. (2 x garść) 

• Cukier – 10 x łyżeczka 

• Oliwa z oliwek – 30g. (3x łyżka)  

• Proszek do pieczenia – 4g.  

(1,3 x łyżeczka)  

Sposób przygotowania: 

1. Wbij jajka do miski, dodaj mąkę, maślankę, 

proszek do pieczenia, oliwę oraz cukier. 

Wszystko dokładnie wymieszaj. 

2. Umyj i drobno pokrój owoce. 

3. Wylej ciasto do foremek. Nie wypełniaj 

całych foremek. Ciasto jeszcze urośnie.  

4. Do ciasta powkładaj pokrojone owoce. 

5. Piecz około 25 minut w 170 stopniach. 

SMACZNEGO! ☺ 

opracowała P.K. 

 

Jesienne zabawy logopedyczne 
 

Jesień rozpoczęła się na dobre. Robi się chłodniej, jednak warto wybrać się na spacer w poszukiwaniu 

jesiennych skarbów. Nic nie zastąpi prawdziwych liści znalezionych własnoręcznie, które warto wykorzystać 

do ćwiczeń. 

 

1.  Klasyfikujemy liście  na 

kolory: czerwony, zielony, brązowy, żółty, 

pomarańczowy. Możemy też je wspólnie 

policzyć. 

 

 

2. Zabawa ćwicząca pamięć. 

Listek, listek, mały listek, mały listek [trzymamy 

listek za ogonek w górze] 

z drzewa dzisiaj spadł. [pokazujemy ruch 

listkiem jakby spadał] 



 
 

 

Listek, listek, mały listek [trzymamy listek za 

ogonek w górze] 

spada, spada, spada, spada, spada, spada, spada, 

spada, spada [pokazujemy ruch listkiem jakby 

spadał] 

Spada nam na … dłoń/rękę/nos/głowę itd. 

[kładziemy listek na … dłoń/rękę/nos itp.] 

 

3. Jesień to wiatr, wiatr i jeszcze więcej wiatru. 

Wraz z listkiem z poprzedniego ćwiczenia 

możemy próbować go zdmuchnąć z dłoni, ręki, 

kolana, nogi itp., ale także możemy pokazać, jak 

dmuchać lekko, mocniej i bardzo mocno jak 

huragan. 

 

4. Gimnastyka  narządów mowy - rodzice i 

dzieci ćwiczą wspólnie: 

- kropelki deszczu - malowanie kropelek 

deszczu czubkiem języka na podniebieniu 

górnym przy otwartych ustach; 

- burza - dmuchanie o różnym natężeniu przez 

słomkę do wody w kubku; 

- wiatr - naśladowanie: małego wiatru, 

większego wiatru i wichury poprzez 

wypowiadanie gł. „sz” głosem i różnym 

natężeniu. 

 

5. Malujemy drzewa 

Wybieracie się na spacer do parku, żeby 

pomalować rosnące tam drzewa. 

Uatrakcyjniacie zabawę wykorzystując języki 

zamiast pędzla. 

Malujemy pień drzewa- uniesienie języka do 

góry, wysuwanie na brodę. 

Malujemy gałęzie- kierowanie języka raz do 

prawego kącika ust, raz do lewego. 

Malujemy liście wysoko rosnące - oblizywanie 

górnej wargi. 

Suszymy drzewa- nabieranie powietrza nosem, 

wydmuchiwanie ustami. Podczas wykonywania 

ćwiczeń szeroko otwieramy buzię. 

 

6. Ćwiczenia oddechowe wyciszające - 

leżymy na plecach z zamkniętymi oczami. Na 

brzuchu kładziemy listek. Oddychamy 

spokojnie, pamiętając o wdechu nosem i 

wydechu ustami.

Opracowała M.B. 

 

Jak rozwijać kreatywność dziecka? 

Popularny termin kreatywność oznacza nieszablonowe myślenie oraz efektywne rozwiązywanie 

zadań i sytuacji problemowych. Osoby, które wykazują się kreatywnością, potrafią myśleć i działać 

twórczo, są gotowe do tworzenia oryginalnych pomysłów oraz świetnie odnajdują się w różnych 

życiowych sytuacjach. Może się wydawać, że kreatywność to cecha, którą się posiada lub nie, jednak 

okazuje się, że tak jak innych rzeczy, kreatywności można się nauczyć. Jak? 

 

 



 
 

 

Nauka i rozwijanie kreatywności 

Jednym z najistotniejszych elementów kreatywności jest umiejętność abstrakcyjnego myślenia, która 

kształtuje się wraz z wiekiem i stanowi ważną role w rozwoju umysłowym dziecka. Ćwiczenie 

abstrakcyjnego myślenia rozwija pomysłowość i skojarzenia, a to z kolei wpływa na wzrost 

twórczego potencjału. 

Chcesz pomóc dziecku rozwijać jego kreatywność? Oto 6 sprawdzonych rad, które Ci w tym 

pomogą. 

• Zapomnij o podsuwaniu gotowych rozwiązań. Pozwól dziecku próbować nowych rzeczy, 

mylić się, samemu wymyślać rozwiązanie jego problemów. Niech samo tworzy świat! 

• Pozwalaj zadawać pytania i sam je zadawaj. Zadawanie pytań to tak naprawdę wstęp do 

kreatywnego myślenia. Ich umiejętne zadawanie ułatwia znalezienie poszukiwanej 

odpowiedzi, a pytania są wyrazem ciekawości świata. Przykłady pytań rozwijających twórcze 

myślenie? Proszę bardzo: Jak pachnie bez? Ile smaków ma sałatka warzywna? 

• Czytaj. Obrazy płynące z telewizora nie pobudzają wyobraźni, ale te wyłaniające się z 

czytanych bajek jak najbardziej! Pamiętaj więc o tym, by w ciągu dnia znaleźć chwilę na 

czytanie dziecku lub z dzieckiem. Możesz także zadawać mu pytania dotyczące tego, co 

najbardziej podobało mu się w czytanej bajce lub 

jak wyobraża sobie bajkowego bohatera. 

• Inspiruj. Dziecko potrzebuje motywacji i wsparcia 

do rozpoczęcia twórczej zabawy. Nie krytykuj więc 

pomysłu dziecka, nawet jeśli uważasz, że nie jest on 

trafny. Chce namalować zielone niebo? Nie 

podsuwaj mu niebieskiej kredki, mówiąc, że niebo 

musi być niebieskie. Zamiast tego możesz zapytać, 

z czym kojarzy mu się zielony kolor. 

• Wspieraj dziecko w zainteresowaniach. Twoje 

dziecko zbiera drobiazgi lub ma inne hobby, które uważasz za zbędne? Pod żadnym pozorem 

nie krytykuj jego zainteresowań. 

• Zwracaj uwagę na rozwój wszystkich zmysłów. Wspieraj rozwój wzroku, słuchu, dotyku i 

smaku dziecka. Dzięki temu także pomagasz rozwijać dziecięcą kreatywność. 

  

 

 

Kreatywność jest bardzo 
ważnym składnikiem 

codziennego życia. Warto 

więc pamiętać o tym, by 
rozwijać tę cechę u dziecka, 

ponieważ może mu ona 

pomóc mu w sprostaniu 
wymaganiom współczesnej 

rzeczywistości 



 
 

 

Jesienne zabawy plastyczne 

Jesień inspiruje do zabawy. Dary natury, które nam ze sobą przynosi, idealnie nadają się do tworzenia 

dzieł sztuki. Jesień to taka pora roku, która uruchamia w dzieciach pokłady kreatywności. Liczba 

darów jesieni - do których zaliczamy m. in. kolorowe liście, klonowe noski, suszone gałązki, szyszki, 

kasztany, orzechy, żołędzie, korę czy mech - jest tak wielka, że niemal każdy spacer obfituje w nowe 

zbiory. Czas wykorzystać jesienne skarby i stworzyć z nich prace plastyczne o tematyce jesieni. Taka 

kreatywna praca rodzica z dzieckiem może przynieść wiele radości. Małym nakładem sił możemy 

wyczarować niezwykłe jesienne dekoracje.  

 

WIANEK NA DZRZWI 

Wianek na drzwi to piękna ozdoba  każdego 

domu. Tu potrzebna jest pomoc osoby dorosłej, 

ale samo tworzenie tego dzieła jest dość proste i w 

dużej mierze może je wykonać dziecko. Do 

zrobienia jesiennego stroika, który można 

powiesić na drzwiach wejściowych lub położyć na 

stole, najlepiej jest wykorzystać gotową bazę w 

postaci styropianowej formy.  

 

https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-cRk4-LKn4-uUo8_prace-

plastyczne-na-jesien-664x442-nocrop.jpg   

 

 

Wianek na drzwi krok po kroku:  

Poza styropianem będziemy potrzebowali również 

rozmaitych skarbów jesieni: kasztanów, liści, 

gałązek, szyszek, jarzębiny, łupinek od orzechów 

itd. Cała praca polega na mocowaniu darów jesieni 

do styropianu tak, aby zapełnić cały wianek. Do 

mocowania najlepiej użyć kleju na gorąco. Rodzic 

może więc nakładać klej na wianek, a dziecko 

przyklejać dowolne rzeczy i w ten sposób 

wypełnić całą styropianową przestrzeń. Im więcej 

jesiennych skarbów na wianku, tym jest on 

ciekawszy. 

JESIENNE SÓWKI 

 

https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-uCqK-HYDd-

BAp5_jesienne-sowy-664x442-nocrop.jpg                                                                                                         
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Jeśli szukamy pomysłu bardziej kreatywnego niż 

zwykle ludziki z kasztanów i żołędzi, ten na pewno 

zachwyci. Jest dość czasochłonny, ale wbrew 

pozorom – nie taki trudny.  

Jesienne sówki możemy zrobić jako samodzielne 

figurki, które można ustawić na półce lub pójść 

krok dalej i stworzyć prawdziwe sowie dzieło 

sztuki.  

 

Jesienne sówki krok po kroku:                                                                                                                

Najlepiej zacząć od zrobienia jednej sówki. Do jej 

zrobienia przygotujmy: orzech włoski,  czapeczki 

żołędzi, kawałki filcu oraz gotowe „ruchome 

oczy”. Zarówno filc, jak i oczy kupimy w zwykłym 

sklepie z artykułami plastycznymi. Do mocowania 

elementów będziemy potrzebować dodatkowo 

kleju na gorąco.  

Zrobienie sówki jest bardzo proste:                                                                                                            

Do orzecha włoskiego, na jego szczycie 

przyklejamy obok siebie czapeczki żołędzi, by 

stworzyły oczodoły. Do środka czapeczek 

wklejamy ruchome oczka. Z filcu wycinamy 

kształt sowiego dzioba, nóg i skrzydeł i wszystko 

przyklejamy do orzecha. W prosty sposób 

powstaje nam urocza sówka. 

 

 

 

 

JESIENNY BUKIET RÓŻ 

 

 https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-bHZx-mpf4-

r59k_jesienne-roze-664x442-nocrop.jpg              

Do jego wykonania potrzebujemy: kolorowych, 

dość dużych (najlepiej klonowych) liści, taśmy 

klejącej przeźroczystej. Liście nie powinny być 

jeszcze zbyt suche – najlepsze są takie w żywych 

kolorach, lekko podsuszone. 

Jesienny bukiet róż krok po kroku:                                                                                                         

Liść należy złożyć w poprzek na pół i zwinąć w 

rulonik ogonkiem do dołu. Następnie bierzemy 

kolejny liść, znowu składamy go na pół i owijamy 

ten wcześniej zrolowany listek. Robimy takie 3-4 

warstwy z kolejnych liści, formując w ten sposób 

główkę róży. Na koniec na dole główki liście 

sklejamy taśmą klejącą, aby się nie rozwijały. Po 

zrobieniu kilku takich róż, zbieramy je w bukiet. 

Gotowy bukiecik otaczamy jeszcze zwykłymi 

liśćmi i całość sklejamy taśmą na dole.

 

 

 

 

https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-bHZx-mpf4-r59k_jesienne-roze-664x442-nocrop.jpg
https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-bHZx-mpf4-r59k_jesienne-roze-664x442-nocrop.jpg


 
 

 

 

https://www.psicodiagnosis.es/images/mans2a_640.jpg 

Zabawy paluszkowe zna każdy z nas. Nasi rodzice i dziadkowie bawili się z nami w taki sposób. Na 

pewno szybko przypomnimy sobie niejeden tego typu wierszyk. Zabawy paluszkowe polegają na recytowaniu 

i obrazowaniu tekstu dłońmi. Jednym z głównych celów jest rozwijanie motoryki małej - to świetne ćwiczenie 

dla rączek dziecka. Poprawia ich sprawność i przygotowuje do samodzielnych, codziennych czynności, takich 

jak ubieranie się, manipulowanie różnymi przedmiotami, rysowanie, a w dalszej przyszłości – pisanie. Mają 

także korzystny wpływ na rozwój mowy, pamięć, rozróżnianie strony prawej i lewej, a także poprawiają 

napięcie mięśniowe i relaksują. 

Niewątpliwą zaletą tych zabaw jest to, że możemy bawić się nimi wszędzie, nie potrzeba specjalnego 

miejsca, aby je przeprowadzić. Dzięki temu mogą się okazać bardzo przydatne w podróży, w poczekalni u 

lekarza, czy też wszędzie tam, gdzie nie mamy zabawek.  

Poniżej kilka propozycji. Miłej zabawy 😊 

  

Moje palce 

Moje palce lubią harce: (poruszamy wszystkimi 

palcami) 

lubią pograć na gitarce, (naśladujemy grę na 

gitarze) 

lubią głaskać mnie po brzuchu, (głaszczemy się po 

brzuchu) 

lubią drapać mnie po uchu (drapiemy się po uchu). 

A najbardziej – daję słowo – lubią spać pod moją 

głową. (składamy dłonie opieramy na nich 

policzek) 

 

 Wyliczanka z pieskami 
Wszystkie pieski spały (zaciskamy maluchowi 

piąstki lub pokazujemy swoje). 

Pierwszy obudził się ten mały (otwieramy mały 

paluszek). 

Mały obudził średniego, który spał obok niego 

(otwieramy drugi paluszek). 

Gdy średni już nie spał, to duży też przestał 

(otwieramy trzeci palec). 

Trzy pieski się bawiły, czwartego obudziły 

(otwieramy czwarty paluszek). 

Cztery pieski szczekały, piątemu spać nie dały 

(otwieramy kciuk i machamy całą dłonią). 

 

Mam 10 paluszków małych do zabawy 

doskonałych.  
Mam 10 palców małych do zabawy 

doskonałych (podnosimy dłonie do góry). 

Mogę wszystko zrobić nimi – paluszkami 

malutkimi (ruszamy paluszkami). 

Mogę zamknąć je w piąsteczki lub rozłożyć jak 

chusteczki (zamykamy piąstki i rozkładamy 

https://www.psicodiagnosis.es/images/mans2a_640.jpg


 
 

 

paluszki). 

Mogę w słonko je zamienić, albo schować do 

kieszeni (rozszerzamy paluszki, i wkładamy do 

kieszeni). 

Mogę podnieść je wysoko lub rozłożyć tak 

szeroko (podnosimy ręce wysoko do góry i 

rozkładamy w bok). 

Mogą w koszyk się zaplatać albo jak motylek 

latać (splatamy dłonie palcami ze sobą, później 

machamy paluszkami). 

Mogę je ustawić w rządku lub rozpocząć od 

początku! (łączymy paluszki w obu dłoniach). 

 

Tam na stryszku 
Tam na stryszku (robimy z rąk daszek) 

małych myszek (zaciskamy piąstki i poruszamy 

nimi) 

chrobotanie ciągle słyszę (drapiemy palcami o 

stół). 

Wciąż biegają, dokazują, (biegamy palcami) 

podkradają, (zagarniamy dłonie do siebie) 

łasuchują. (udajemy, że jemy). 

Lecz je złapać trudna sztuka, (grozimy 

paluszkiem) 

bo do norki dają nurka. (chowamy ręce za siebie) 

 
summer-camps-san-diego-north-county-.jpg (4368×2912) 

(yournorthcounty.com) 

opracowała B. Ch.

 

Polskie zwyczaje i obyczaje - 
ANDRZEJKI 

„Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze” to przysłowie, które przybliża 
tematykę czasu przypadającego w nocy z 29 na 30 listopada. O stałej popularności Andrzejek 
świadczy to, że w tym czasie wciąż chętnie bawimy się w odgadywanie, co przyniesie nam 
przyszłość. 

Andrzejki to przede wszystkim wieczór wróżb. W dawnych czasach traktowano je bardzo poważnie. 
Obecnie wróżby traktujemy z przymrużeniem oka, przy nich bawimy się w Andrzejkowy wieczór. Oto kilka 
zabaw, które możecie wykorzystać: 

 

1.  LANIE WOSKU 

 To chyba najpopularniejsza wróżba, jaka istnieje. 
Jest to nic innego, jak lanie roztopionego  wosku 
ze świecy do miski z wodą (czasami przez klucz). 
Następnie czekamy, aż wosk zaschnie, a potem 

delikatnie wyjmujemy powstałą formę. Wystarczy 
zapalić lampę lub latarkę, i podnieść tak, aby 
znajdował się pomiędzy latarką, a ścianą. Cień, a w 
zasadzie kształt cienia, który rzuca wosk, według 
naszej wyobraźni przybiera różne kształty. 
Wystarczy odgadnąć, co one znaczą. 

https://yournorthcounty.com/wp-content/uploads/2014/04/summer-camps-san-diego-north-county-.jpg
https://yournorthcounty.com/wp-content/uploads/2014/04/summer-camps-san-diego-north-county-.jpg


 
 

 

2. WYŚCIG Z BUTÓW 

Bierzemy po jednym ze swoich butów i od 
najdalszego miejsca od drzwi układamy je jeden za 
drugim tak, aby czubek jednego dotykał pięty 
drugiego. Zaczyna najmłodszy z uczestników, a 
ten, którego but pierwszy dotrze do drzwi i 
przekroczy próg, przeżyje w nadchodzącym roku 
wspaniałą przygodę/pojedzie na wspaniałą 
wycieczkę lub klasycznie pierwszy wyjdzie za 
mąż/ożeni się. 

3. KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI? 

Do worka chowamy atrybuty różnych zawodów 
(strzykawka, klucz francuski, plastikowy młotek, 
mikrofon, samochód/kluczyki samochodowe, 
książka, pióro/długopis, pędzelek, gwizdek, 
grzebień). Losujemy kolejno przedmioty i 
pokazujemy innym. 

4. ANDRZEJKOWA NIESPODZIANKA 

Siedzimy w kole i w rytm muzyki przekazujemy 
sobie zawiniętą paczkę. Gdy muzyka przestaje grać 
ten, kto trzyma paczkę, rozpakowuje ją i wyjmuje 
to, co jest na wierzchu. Następnie muzyka włącza 
się ponownie i dalej przekazujemy sobie paczkę. 
Zabawę kontynuujemy do chwili, kiedy wszyscy 
mają coś w ręku. Upominkami mogą być 
czekoladowe monety symbolizujące bogactwo, 
gumki do ścierania/cukierki w kształcie serca 

symbolizujące miłość, czy naklejki 
koniczynki/podkówki symbolizujące szczęście. 

5. ANDRZEJKOWE KUBECZKI 

Bierzemy 5 kubeczków i ustawiamy je do góry 
dnem, wkładając uprzednio jakieś „szczęśliwe 
przedmioty”. Wybieramy kubeczki i odgadujemy 
znaczenie, np.: 

• moneta – bogactwo, 
• cukierek – szczęśliwe „słodkie” życie, 
• klucz – rozwikłanie zagadki/nowy dom, 
• pierścionek – szybki ślub, 
• serce – odnalezienie miłości, 
• samochodzik – daleka wyprawa, 
• korona – osiągniesz sukces, zajdziesz 

daleko, 
• książka – osiągniesz sukcesy w nauce. 

6. BALONY Z WRÓŻBĄ (ALTERNATYWA 
DLA CIASTECZEK Z WRÓŻBĄ) 

W środku balonów wiszących w pokoju ukryte są 
wróżby. Wybieramy sobie balon i przebijamy go w 
dowolnie wybrany przez siebie sposób (można na 
nim usiąść, zgnieść stopą, przebić szpilką, oddać 
tacie/mamie do przebicia). Następnie 
odczytujemy wróżby ukryte w balonach, np. w tym 
roku spełni się Twoje największe marzenie, 
zdobędziesz wspaniałych przyjaciół. 

Oczywiście istnieje jeszcze wiele innych wróżb. Pamiętajcie, że jest to okazja do świetnej 
zabawy. Dobre towarzystwo, poczucie humoru to podstawa udanego wieczoru Andrzejkowego. 

Opracowała M.B. 

 

https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/nietypowe-i-mniej-znane-wrozby-andrzejkowe-10-pomyslow-2445580.webp  

https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/nietypowe-i-mniej-znane-wrozby-andrzejkowe-10-pomyslow-2445580.webp


 
 

 

 

Posegreguj świeczki od najjaśniejszej do najciemniejszej 

 

Red candle - Openclipart 

Znajdź talerzyki, które mają ucho z lewej strony 

 

candle-30113_640.png (421×640) (pixabay.com) 

Znajdź dwie takie same świeczki 

 

Candle | Free Stock Photo | Illustration of a green candle | # 16833 (freestockphotos.biz) 

 

 

https://openclipart.org/detail/2648/red-candle
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/12/13/50/candle-30113_640.png
http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/16833


 
 

 

 

Znajdź talerzyki, które mają ucho z prawej strony 

 

 

 

Wybierz jeden z kluczy poniżej, tak aby ukończyć rytm 

     

 

 

                                                        

Schlüssel Antiquität Verschnörkelt - Kostenlose Vektorgrafik auf Pixabay 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/schl%c3%bcssel-antiquit%c3%a4t-verschn%c3%b6rkelt-306941/


 
 

 

Ułóż Sudoku 

Wytnij i dopasuj pozostałe obrazki tak, aby nie powtarzały się w rzędach, kolumnach i na jednym 

kolorze. 

    

  
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



 
 

 

 ………… 

   

 

    

    

Fly-agaric - Openclipart     https://www.pngall.com/pear-png    Kastanie Herbst Brown - Kostenlose Vektorgrafik auf Pixabay     Jesień Spadek Odchodzi - 

Darmowa grafika wektorowa na Pixabay 

Do tej zabawy można przygotować planszę z 4 kartek A4 – każda w innym  

kolorze. Kartki podzielić na 4 części wg wzoru powyżej. Potrzebne będą także 

obrazki – cztery różne obrazki, każdy z nich w czterech egzemplarzach. 

Gdy dziecko opanuje ten prosty wzór można przygotować sudoku obrazkowe z 

6 lub 9 okienek, a następnie obrazki zastąpić cyframi. 

 

https://openclipart.org/detail/190504/fly-agaric-by-gmad-190504
https://www.pngall.com/pear-png
https://pixabay.com/de/vectors/kastanie-herbst-brown-obst-natur-156640/
https://pixabay.com/pl/vectors/jesie%c5%84-spadek-odchodzi-buk-310541/
https://pixabay.com/pl/vectors/jesie%c5%84-spadek-odchodzi-buk-310541/


 
 

 

Dopasuj atrybut do zawodu 

 

 

 

 

 

 

   

 Trükkök egy török gyomor magyaros meghódítására - Tedeinturkey - Egy másik világ magyar szemmel     Illustration Beautiful Girl Doctor - Free image on 
Pixabay    Fire Truck Hook And Ladder - Free vector graphic on Pixabay   Teaching Students with Learning Difficulties   Fireman Sam | HiT Entertainment 
©2014 Prism Art & Design Lim… | Epic Fireworks | Flickr   Farmer PNG (pngimg.com)   Stethoscope PNG (pngimg.com)Openclipart - Clipping Culture 

 

http://tedeinturkey.com/2013/07/08/trukkok-egy-torok-gyomor-magyaros-meghoditasara/
https://pixabay.com/illustrations/illustration-beautiful-girl-doctor-3072765/
https://pixabay.com/illustrations/illustration-beautiful-girl-doctor-3072765/
https://pixabay.com/vectors/fire-truck-hook-and-ladder-emergency-3613560/
https://studentswithlearningdifficulties.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/epicfireworks/15593453269
https://www.flickr.com/photos/epicfireworks/15593453269
https://pngimg.com/download/43166
http://pngimg.com/download/77456
https://openclipart.org/


 
 

 

Pokoloruj obrazek 

 
Leiah M Jansen                                                                                                                                                                   opracowała B. Ch. 

https://www.leiahmjansen.com/coloring-pages


 
 

 

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
mushroom-160043_640.png (604×640) (pixabay.com) 

 

 

 

Jesienny wiersz o wiewiórce 

Squirrel 

„I’m a little squirrel, look at me. 

 These are my acorns: 1, 2, 3. 

These are my eyes and this is my nose.  

I have a fluffy tail, wow – it’s long! 

 

 

 

http://wlaczpolske.pl/pliczki/801   

 

 

Bring me 1, 2, 3 mushroom(s). 

 

Rozłóżcie na dywanie obrazki różnych grzybów. 

Poproście dziecko o przyniesienie  konkretnej 

liczby grzybów, wydając polecenia 

np.: Zosia, bring me two mushrooms. 

Grając z starszakami możemy dodać 

inne jesienne obrazki np. leaf, squirrel, chestnut 

i wtedy wydawać inne polecenia 

np.: Zosia, bring me four chestnuts. 

Po pewnym czasie zamieńcie się rolami 😊 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/12/39/mushroom-160043_640.png
http://wlaczpolske.pl/pliczki
http://wlaczpolske.pl/pliczki/801


 
 

 

W naszym przedszkolu w ramach projektu Erasmus + 

pracujemy metodą projektów badawczych. Czym zatem jest 

ta metoda? Jakie są etapy pracy z dziećmi? Oto kilka słów 

wyjaśnienia.  

Metoda projektów badawczych polega na samodzielnym 

planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań. 

Pozwala ona dzieciom na rozwijanie zainteresowań, 

kierowanie własnym uczeniem się podczas, gdy nauczyciel 

pełni rolę wspomagającą, kierującą i organizującą. Pracę tą 

metoda można podzielić na trzy etapy: 

 

https://www.maxizabawa.pl/moh_pl_Drewniana-lupa-dla-dziecka-

zestaw-Na-tropie-Hape-24023_1.  

Etap I Wybór tematu projektu 

Temat projektu może być wybrany przez 

nauczyciela, powstać spontanicznie, z bieżącej 

potrzeby lub  dzieci mogą same określić czym 

chciałyby się zająć. Gdy temat jest już wybrany, a 

nauczyciel uznał, że najbliższe otoczenie 

(środowisko, rodzice itp.) umożliwi dzieciom 

zdobycie wiedzy z danego zakresu, wspólnie z 

dziećmi zastanawiamy się nad listą pytań, na 

które chcemy znaleźć odpowiedzi. Tworzymy 

siatkę pytań, czyli zapisujemy na dużym 

arkuszu pytania, na które dzieci chciałyby 

poznać odpowiedzi.  W centralnym miejscu 

arkusza umieszczamy symbol graficzny 

naszego projektu. Jednocześnie możemy także 

zapisać hipotezy. Wraz z siatką pytań 

równolegle tworzymy siatkę wiedzy wstępnej, 

czyli wszystko to, co już wiemy na dany temat. 

Gdy już wiemy, co dzieci wiedzą i czym chciałyby 

się zająć, podejmujemy działania.  

 

 

 

Etap II – Realizacja projektu 

Każdy projekt badawczy polega na aktywności 

badawczej podejmowanej przez dzieci. Ale żeby 

wszystko miało „ręce i nogi’ szczególnie z dziećmi 

w wieku przedszkolnym, jako dorośli często 

projektujemy, dostarczamy niezbędnych 

materiałów i wspomagamy przeprowadzane przez 

dzieci badania, doświadczenia, eksperymenty, czy 

wywiady z ekspertami. 

Dzieci muszą mieć dostęp do badanego obiektu, 

dlatego też w sali organizujemy kącik, w którym 

gromadzimy eksponaty (np. buty, guziki, piłki, 

marchewki), a jeśli jest to niemożliwe 

organizujemy wycieczkę, w miejsce, gdzie dzieci 

Dla szerszego poznania tematu do przedszkola 

zapraszamy eksperta. Nie zawsze musi być to fachowiec 

z danej dziedziny (ogrodnik, strażak, kosmonauta, 

piłkarz). Równie dobrze może to być ktoś z najbliższych 

osób dziecka, kto pomoże nam znaleźć odpowiedzi na 

postawione przez  dzieci pytania. Wprowadzenie osoby 

z zewnątrz wprowadza świeżość i rozbudza ciekawość 

zagadnieniem. 

https://www.maxizabawa.pl/moh_pl_Drewniana-lupa-dla-dziecka-zestaw-Na-tropie-Hape-24023_1
https://www.maxizabawa.pl/moh_pl_Drewniana-lupa-dla-dziecka-zestaw-Na-tropie-Hape-24023_1


 
 

 

będą mogły obiekt poznać (np. do parku, straży 

pożarnej, weterynarza, planetarium). W ramach 

projektu staramy się także przygotować 

przestrzenny model badanego obiektu, czytamy 

dzieciom opowiadania, wiersze, śpiewamy 

piosenki. Wspieramy się także multimediami, 

które w szybki sposób dostarczają niezbędnej 

wiedzy. 

Gdy wraz z dziećmi uznamy, że poznaliśmy 

odpowiedzi na interesujące nas pytania 

podejmujemy decyzję o zakończeniu projektu. 

Etap III – Zakończenie projektu 

W tym momencie nie zamykamy tematu. 

Pokazujemy dzieciom, że zdobytą wiedzą i 

umiejętnościami warto się pochwalić i podzielić z 

innymi. W jaki sposób? Możemy przygotować dla 

innej grupy krótki występ, pokazać rodzicom 

wykonany model, zaprosić rodziców do 

przedszkola i przygotować występ lub prezentację 

multimedialną. 

J.H.Helm, J.G. Katz „Mali Badacze. Metoda projektu w 

edukacji elementarnej” Warszawa 2003, Wyd. CODN,  

M. Milczewska, M. Pacholczyk – Sanfilippo „O metodzie 

projektów badawczych w przedszkolu” 

Opracowały:  B.Ch, K.M. 

 

METODA PROJEKTÓW  

W „WESOŁYM PEDZELKU” 

Projekt „drzewo” w grupie XIV 

W październiku w grupie XIV (5-6 latki) 

przeprowadzono zajęcia metodą projektów 

badawczych o tematyce - DRZEWO. 

DRZEWA - codziennie widzimy je z naszych 

okien, przechodzimy obok nich nie zastanawiając 

się, jak cenną rolę odgrywają w naszym życiu. 

Może czas się zatrzymać, popatrzeć, dotknąć, 

poobserwować. My tak zrobiliśmy i chcemy 

podzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami. 

W pierwszym dniu realizacji projektu 

uzgodniliśmy wspólnie, co chcemy wiedzieć na 

temat DRZEW. Pani Małgosia skrupulatnie 

notowała słowa związane z wybranym tematem. 

Zgromadziliśmy książki, albumy, zdjęcia i 

encyklopedie na podstawie, których 

dowiedzieliśmy się o budowie, rodzajach, 

miejscach występowania drzew.  

Pani Małgosia zaprezentowała film o drzewach 

liściastych i iglastych oraz ich roli w przyrodzie. 

Wiemy już po czym je rozpoznawać. 

Porównywaliśmy środowiska występowania 

drzew: las, park, ogrody. 

Uczyliśmy się nazw części drzew w języku 

angielskim. Dopasowaliśmy drzewa do ich liści i 

owoców. Na zajęciach gimnastycznych 

ćwiczyliśmy z owocami drzew- szyszkami, liśćmi. 

W ogrodzie przedszkolnym liczyliśmy drzewa i 

sprawdzaliśmy czy wszystkie zdrowo rosną. 

Oglądaliśmy korę drzew, próbowaliśmy ją 

odrysować - musicie uwierzyć, nie jest to łatwe. 

Na zajęciach matematycznych segregowaliśmy 

liście drzewa według kodu. Droga od pnia 

prowadziła odpowiednim kolorem, wielkością i 



 
 

 

kształtem liścia do odpowiedniej gałęzi- udało się, 

wszyscy znakomicie sobie poradzili. 

Drzewa dla wielu malarzy były inspiracją do 

tworzenia dzieł. My oglądaliśmy reprodukcje 

przedstawiające drzewo w czterech porach roku i 

stworzyliśmy na zajęciach plastycznych własne 

drzewa wykorzystując do tego liście i farby.   

Poznaliśmy zawody związane z drzewami i 

drewnem - leśnik, stolarz, rzeźbiarz. 

Dowiedzieliśmy się, że drzewo to nie tylko 

określenie rośliny. Można tak nazwać np. schemat, 

przedstawiający członków wybranej rodziny - 

wówczas jest to drzewo genealogiczne. 

Podczas trwania zajęć metodą projektów 

badawczych mogliśmy doświadczać, 

eksperymentować, zadawać wiele pytań, co też 

motywowało nas do wielu działań i samodzielnego 

uczenia się. 

opracowała M. S. 

Projekt „drzewo” w grupie XIII 

Grupa XIII w październiku zrealizowała projekt 

edukacyjny „Drzewo”.  

Dzieci z wielkim zainteresowaniem i 

zaciekawieniem dowiadywały się nowych 

informacji na ten temat, wzbogacając tym samym 

wiedzę przyrodniczą.  

Sporządziły siatkę informacji i pytań, przyniosły z 

domu różne przedmioty wykonane z drewna oraz 

mnóstwo książek o tej tematyce. Z filmu 

edukacyjnego dowiedziały się jak powstaje papier, 

dzięki czemu bardziej świadomie zaczęły 

korzystać z kartek używanych do prac 

plastycznych. Zdobyły wiedzę o tym dlaczego 

drzewa gubią liście i jak to jest z ich jesiennymi 

barwami, a także - jakie zwierzęta żyją wśród 

drzew. Pod koniec tygodnia wspólnie stworzyły 

album, w którym zawarły całą wiedzę zdobytą 

podczas realizacji projektu. Dzięki temu mogą na 

bieżąco utrwalać wiedzę. 

 

Opracowała E.D. 

 



 
 

 

 

ZABAWY KSZTAŁTUJĄCE POJĘCIE  

MIARY 

W celu kształtowania stałości miary: 

a) oceniamy na oko, co jest wysokie - duże, małe 

-niskie, krótkie - długie. 

b) ściągamy i zbliżamy dwa przedmioty do siebie, 

c) mierzymy – własnym ciałem, dłonią, stopą; 

wprowadzamy klocek jako stałą miarę, 

sznurek, itp. 

Zabawa dydaktyczna Co jest wyższe, a co 

niższe;  co jest mniejsze, co jest większe? 

(4,5,6-latki) 

Zabawy tego typu kształtują u dziecka aspekt 

porządkowy liczby naturalnej, wprowadzają 

pojęcie miary, doskonalą umiejętność mierzenia 

długości.  

Potrzebne: drabina, kartka z bloku, w dolnym rogu 

narysowana kropka dla orientacji, drewniany 

klocek; dla 5,6-latków - po 15 kolorowych pasków 

papieru, o szerokości 2 cm, każdy o 1 cm dłuższy; 

dla 6-latków- stemple z cyframi. 

Dla 3-4 latka. Rodzic zwraca się do dziecka – 

jestem od ciebie wyższy – wyższa, po czym kuca - 

a teraz? Jestem ciekawy, co w pokoju jest wyższe 

ode mnie. Znajdź w pokoju coś, co jest wyższe od 

ciebie. Ciekawe, co w pokoju jest  niższe od ciebie, 

poszukaj.  

Następnie pokazuje klocek. Zapamiętaj wielkość 

klocka i poszukaj czegoś,  co jest od niego większe. 

Przynieś i postaw obok. (tak samo mniejsze) 

 

Rozgrywki matematyczne (sp65.szczecin.pl) 

5,6-latek porządkuje paski od najkrótszego do 

najdłuższego. Pamiętaj, że najdłuższy ma być przy 

kropce. W ten sam sposób można: 

- utrwalać kolory, 

- utrwalać liczebniki porządkowe, 

- rozwijać umiejętność określania długości, 

- liczyć wspak. 

Dajemy dzieciom wycięte z papieru koło - to piłka, 

która skacze po schodach:  

- na siódmy schodek, 

- do góry i na dół, 

- z najwyższego schodka na najniższy itp. 

6-latek stempluje - rozpoznaje cyfry. Może 

również mierzyć różne przedmioty w domu. 

Jeżeli mierzymy długość częścią własnego ciała, 

warto pokazać „jednostki długości”- np. 

mierzymy długość stolika: łokieć, łokieć, łokieć, 

dłoń, palec, palec. 

 

ZABAWY Z FIGURAMI 

GEOMETRYCZNYMI 

Według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej figury 

wprowadza się w następującej kolejności: koło, 

prostokąt, trójkąt, kwadrat. 

 

https://www.sp65.szczecin.pl/konkursy-miedzyszkolne/rozgrywki-matematyczne.html?start=5


 
 

 

Zabawa dydaktyczna z figurami 

geometrycznymi na przykładzie kwadratu. 

Zabawy tego typu poprzez obserwowanie, 

dotykanie, zmianę kształtu i obracanie kształtują u 

dziecka intuicję geometryczną, a także pozwalają 

na nabywanie doświadczeń w procesie 

uogólniania. 

Pomoce: obręcz, mozaika, goplan, dwa klocki 

kwadratowe, dwa trójkątne, dwa prostokątne, 

klocki - daszek, kostka, cegła, może być lusterko, 

guma. 

Przykładowe działania: 

a) oglądanie, dotykanie płytki kwadratowej (z 

mozaiki), dużej i małej, 

b) oglądanie klocka - dotykanie, pokazywanie 

ścian kwadratowych, 

c) zaparowanie lusterka, rysowanie kwadratu, 

d) rysowanie kwadratu w powietrzu: 

naprzemiennie jedną i drugą ręką, nogą, a 

następnie rysowanie na dywanie, 

e) skonstruowanie kwadratu na geoplanie (nie 

nadaje się on do koła, koło dziecko może 

rysować na styropianie za pomocą ołówka i 

sznurka) 

f) konstruowanie kwadratu z gumy wraz z 

rodzicem, 

g) wskazywanie wszystkiego, co ma kształt 

kwadratu. 

Opracowała J.B. 

 

 

 

Przestrzenna praca plastyczna „Winogrona” 

w wykonaniu dzieci z grupy I 

 

 

Praca plastyczna „Panda” w grupie II 

inspirowana podróżami do Azji z Wesołym 

Pędzelkiem  



 
 

 

 

W ramach kampanii Kolejowe ABC grupa III 

i VIII  brała udział w zajęciach 

informacyjno  - edukacyjnych o 

bezpieczeństwie 

 

 

Praca plastyczna „Kukurydza” wykonana 

przez przedszkolaki z grupy IV 

 

Nietypowy gość odwiedził dzieci z grupy V 

 

 

Kącik matematyczny w grupie VI stworzony 

przy pomocy rodziców 



 
 

 

 

 

Dzieci z grupy VII w trakcie zajęć na temat 

drzew 

 

 

Grupa VIII zwiedziła farmę dyń „Dynioland” 

w Wieliszewie 

 

 

Praca plastyczna „Dynia” w grupie IX 

 

 

Kącik jesienny w grupie X zorganizowany 

dzięki rodzicom 

 

 

Zabawy masą sensoryczną w grupie XI 

 



 
 

 

 

Skarby jesieni w grupie XII 

 

 

Dzieci z grupy XIII rozpoznają gatunki 

drzew po liściach 

 

 

Praca plastyczna „Jesienne witaminki” w 

grupie XV 

 

 

 

Kącik przyrody w grupie XIV 
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Karolina Pochmara  - kącik języka angielskiego 

Małgorzata Skolimowska – artykuł, propozycje prac 

plastycznych 

Monika Kornasiewicz - artykuły, bajki terapeutyczne  

Monika Belka - zwyczaje andrzejkowe, zabawy 

logopedyczne 

Paulina Korczak– przepisy kulinarne 

Karolina Bartnicka – artykuł, jesienne zagadki 

Julia Bortel- kącik matematyczny 
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