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Niech pełne wiary, nadziei i miłości 

Święta Wielkiej Nocy  

obfitują w chwile spokoju i radości.  

Niech staną się dla nas wszystkich czasem refleksji i wypoczynku. 

Wesołych Świąt  

życzy Dyrektor  

wraz z całą społecznością Przedszkola 192 Wesoły Pędzelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosna jeden z najpiękniejszych okresów 

w roku to czas, kiedy przyroda budzi się do 

życia. W nas też wstępują nowe siły witalne, 

mamy więcej energii. Przed nami Święta 

Wielkiej nocy, a także majowy weekend, 

czas spędzany w gronie najbliższych, jak 

również na łonie natury. Mimo, że aura 

zachęca do różnych aktywności na 

powietrzu, mamy nadzieję, że znajdziecie 

chwilę i zapoznacie się z wiosennym 

wydaniem „Wesołych Chwil z 

Pędzelkiem”  

Miłej lektury       

 

Wiosenne zagadki 

 Gdy po deszczu wszędzie mokro,  na zewnątrz 

wychodzi. Spulchniła ziemię, a więc kwiatom, 

pomaga – nie szkodzi.  (dżdżownica)  

 

                                                                                                                         

Kiedy wiosna z wonnych kwiatów, płaszcz na 

drzewa kładzie, one znoszą kwietny pyłek, do 

swych domków w sadzie. (pszczoły) 

 

Nosi błoto, glinę. Mozolnie pracuje, bo maleńkie 

gniazdko pod dachem buduje. (jaskółka)  

                                                                                                                        

Bardzo lubi owoce ten mały szary ptak, przyleci do 

nas w marcu, bo to jest wiosny znak. (szpak)                                                                                                             

 

Wiosną radzi kuma kumie, ledwo zbudzą się ze snu. 

- Nad jezioro, rzekę, strumień spieszmy razem 

ile tchu. (żaby)                                                         

                  

Patrz! Cytrynek, pawie oczko…  fruwają nad łąką. 

Lubią nektar zbierać z kwiatów,  lubią kiedy świeci 

słonko. (motyle) 

                                                             

Duży ptak z czerwonymi nogami, po mokrych 

łąkach chodzi, zagląda do każdej dziury i na 

wszystkich patrzy z góry. (bocian)    

 



  
  
 

NASZE ZMYSŁY 

Wszyscy znamy nasze zmysły:  dotyk, słuch, 

wzrok, smak i węch, dzięki którym odbieramy 

informacje z otoczenia. My chcemy zwrócić 

szczególną uwagę na wewnętrzne układy zmysłowe 

czyli propriocepcję, układ przedsionkowy i 

interoceptywny. One informują nas o tym, kim 

jesteśmy i jak się czujemy. 

Współpracując ze sobą, zmysły integrują się i 

powiadamiają nas o tym, co dzieje się w naszym 

otoczeniu, co powinniśmy zrobić w danej chwili. 
https://www.imperiumzabawek.pl/integracja-sensoryczna-poczuj-swiat-wszystkimi-

zmyslami-n-18.html 

 

Zmysł dotyku 

Ten zmysł pojawia się jako pierwszy i dzięki niemu dziecko ma zapewnione poczucie 

bezpieczeństwa. Wpływa on również na pierwsze więzi dziecka z rodzicami. Dzięki niemu 

jesteśmy w stanie rozpoznać zimno, ciepło, ból. Ubierając się rano, nie pamiętamy o 

złożoności procesu ubierania, nie przeszkadzają nam metki, szwy. Zmysł ten wpływa na 

nasze poczucie komfortu. 

  

Zmysł słuchu 

Przetwarzanie informacji dźwiękowej rozpoczyna się w łonie matki i postępuje z naszym 

dojrzewaniem, gdy uczymy się słuchać z uwagą. Z wiekiem nabywamy również umiejętność 

ignorowania niektórych dźwięków np. dochodzących z zatłoczonej ulicy. Zmysł ten obejmuje 

zarówno bierny odbiór informacji dźwiękowych, jak i czynne słuchanie. Niezwykle ważne 

jest różnicowanie dźwięków i decydowanie, które z nich nie są istotne, a na które warto lub 

trzeba zwrócić uwagę. Uczeń w szkole ma za zadanie pominąć szumy z otoczenia, a skupić 

się na głosie nauczyciela. 

  

 

Widzimy, słyszymy, czujemy… ale na co dzień nie zastanawiamy się nad 

tym, dlaczego tak się dzieje. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o ZMYSŁACH, 

o ich roli oraz funkcjach, które pełnią w organizmie. 

 

https://www.imperiumzabawek.pl/integracja-sensoryczna-poczuj-swiat-wszystkimi-zmyslami-n-18.html
https://www.imperiumzabawek.pl/integracja-sensoryczna-poczuj-swiat-wszystkimi-zmyslami-n-18.html


  
  
 

Zmysł wzroku 

Układ wzrokowy jest dosyć skomplikowany i nie polega tylko na tym, by nasze gałki oczne 

dobrze widziały. Oczy odbierają obrazy ze świata zewnętrznego, a następnie przekazują te 

informacje do mózgu. Tam ulegają przetworzeniu i poddane zostają ocenie, np. czy bodziec 

wzrokowy jest ważny, czy trzeba go pominąć, czy trzeba jakoś zareagować (jak widzimy 

samochód, trzeba się zatrzymać przed przejściem na drugą stronę ulicy). Mózg i oczy 

współdziałają ze sobą, aby pojąć zasadę perspektywy (osoba widziana z daleka jest tą samą 

osobą z bliska, rzucona piłka trafia do rąk, bo śledzimy jej tor lotu, potrafimy zapamiętać 

kolory, kształty, sekwencję pisanych liter i w końcu czytanie).  

 

Zmysł smaku i węchu 

Wrażenia smakowe i węchowe pozwalają nam wyczuć zapach sera pleśniowego, zepsutej 

ryby, szkodliwe i niebezpieczne gazy. Z zamkniętymi oczami rozpoznajemy różne smaki, 

chłód pokarmu, jego gładkość. Rozwój zmysłu smaku i węchu rozpoczyna się w łonie matki, 

a zaledwie kilka dni po przyjściu na świat noworodek jest świadomy tego, że obok znajduje 

się jego mama – czuje jej zapach. Już maleńkie dziecko dzieli zapachy na te, które mu się 

podobają i te, których woli unikać. Będąc w wieku szkolnym, często ma już wyrobione 

poglądy i potrafi podać swoje preferencje np. czy woli bardziej czy mniej słodkie produkty.  

 

Układ proprioceptywny 

Układ ten zapewnia czucie własnego ciała i jego ułożenie w przestrzeni. To dzięki 

propriocepcji na bieżąco śledzimy ruchy każdej części naszego ciała, bez 

konieczności ich widzenia (np. jeśli zamkniemy oczy i przesuniemy rękę w bok  nad głową, 

to mózg będzie wiedział, gdzie znajduje się ręka w każdym momencie ). Siedząc, aktywujemy 

pewne mięśnie, stawy, receptory w więzadłach i tkance łącznej, ale jak wstaniemy i zaczniemy 

się ruszać inne mięśnie będą się rozciągać, a inne kurczyć i tak za każdym razem, przy każdej 

aktywności naszego organizmu. Można to porównać do działania GPS-u, czyli swoistej mapy 

położenia ciała. U dzieci z nieprawidłowościami działania tego układu obserwujemy 

potykanie się, obijanie o meble, rozsypywanie, rozlewanie. Wniosek z tego nasuwa się sam. 

Im dziecko więcej porusza się , wchodzi w interakcje z ludźmi, zabawkami, narzędziami, tym 

lepiej poznaje i eksploruje przestrzeń. 

  

Układ przedsionkowy 

Ukłąd przedsionkowy pozwala nam osiągnąć stan równowagi między otaczającym 

światem, a naszym ciałem. Kiedy podskakujemy, zjeżdżamy na nartach, huśtamy się na 

huśtawce, turlamy się, zwisamy do góry nogami na rollercoasterze, nasze receptory 



  
  
 

przedsionkowe sprawiają, że przeciwdziałanie sile grawitacji i przemieszczanie się jest łatwe i 

przyjemne. Działając w połączeniu z układem wzrokowym i proprioceptywnym, układ 

przedsionkowy pomaga nam zachować równowagę, utrzymać właściwe napięcie mięśni, 

poruszać się wbrew sile grawitacji i jeszcze utrzymać pole widzenia. 

  

Układ interoceptywny  

Jest on wewnętrznym układem, który wyczuwa istotne reakcje regulujące takie 

funkcje ciała, jak  np.: oddychanie, ciśnienie krwi, tętno, pragnienie, ucisk w pęcherzu. Daje 

komunikaty, które mogą mocno na nas oddziaływać. Jeżeli mamy gorączkę, musimy podjąć 

stosowne działanie, aby poczuć się lepiej. 

 

Dzięki naszym zmysłom do naszego mózgu trafia ogromna ilość informacji sensorycznych. 

Mózg rozpoznaje te informacje, interpretuje je i odpowiada na nie właściwą reakcją. 

Prawidłowo zachodzące procesy integracji sensorycznej są podstawą do prawidłowego 

rozwoju i funkcjonowania dziecka. Prawidłowa współpraca naszych zmysłów jest podstawą 

do prawidłowego funkcjonowania. W przeciwnym wypadku dochodzi do zaburzeń 

przetwarzania sensorycznego, w wyniku czego codzienne interakcje z otoczeniem są 

nieefektywne. 

 

ZABAWY I ĆWICZENIA 

WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ 

 

Oto propozycja kolejnych zabaw i ćwiczeń wspierających integrację sensoryczną. 
http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/#jp-carousel-49681  

 

    

   DOTYK 

• dotykanie dłoni i 

przedramion materiałami 

o różnej fakturze, na 

początku dziecko ustala 

swoje preferencje 

• wkładanie rąk i nóg do 

pojemnika wypełnionego 

piłeczkami, kasztanami, 

orzechami itp. 

• szukanie ukrytych, 

drobnych przedmiotów w 

koszu wypełnionym kaszą, 

grochem, fasolą itp. 

• wyklejanie z plasteliny, 

ciastoliny kształtu ósemki 

• różnicowanie lekkiego 

szczypania, drapania, 

opukiwania, oklepywania 

• stymulacja termiczna: 

stosowanie na przemian 

ciepłych i zimnych butelek 

http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/##jp-carousel-49681


  
  
 

wypełnionych wodą na dłonie, stopy, 

stawy 

• opukiwanie dłoni klockiem 

• smarowanie dłoni pianką do golenia 

• kreślenie na plecach dziecka znaków, 

kształtów, cyfr, liter i rozpoznawanie 

ich  

• wskazywanie miejsca dotyku bez 

pomocy wzroku 

• odtwarzanie przez dziecko wzorów i 

liter kreślonych na wierzchu jego dłoni 

i na przedramieniu 

• domina dotykowe – dobieranie w pary 

figur o tej samej fakturze bez kontroli 

 wzroku 

• rozpoznawanie umieszczonych w 

woreczku drobnych przedmiotów 

codziennego użytku bez kontroli 

wzroku 

• robienie kul z papieru o różnej fakturze 

i rzucanie nimi do celu 

• rysowanie figur, liter na tackach 

wypełnionych piaskiem, kaszą, ryżem
 https://m.facebook.com/775269019283139/photos/a.

779816882161686/1024280151048690/?type=3  

 

 

UKŁAD PRZEDSIONKOWY 

 

• „NALEŚNIK”- dziecko leży na 

dywanie- „posmaruj” go i zawiń/zroluj 

np. w koc 

• „GĄSIENICA”- zroluj dziecko w folię 

bąbelkową i turlaj 

• biegi np.. z torem przeszkód, a w nim 

min.: pełzanie, skakanie, turlanie, 

wspinanie, celowanie 

• skakanie- również na piłce czy 

skakance, gra w klasy, wskakiwanie do 

oznaczonego pola, z podwyższenia 

• turlanie - na trawie, na śniegu, z górki, 

w kocu 

• huśtanie się - huśtawka, koc, hamak, 

podwieszane, wahadłowe, wiszące 

opony 

• bujanie się w fotelu/ hamaku z 

zamkniętymi i otwartymi oczami 

• kołysanie się na plecach i na brzuchu 

• chodzenie wzdłuż linii 

• łapanie i rzucanie piłki 

• malowanie dwoma pędzlami 

jednocześnie 

•  "WAHADŁO"- dziecko stoi na 

szeroko rozstawionych nogach; 

kołysząc się na boki przenosi ciężar 

ciała z nogi na nogę ( na boki, przód-

tył) 

• spoglądanie daleko przez lewe/prawe 

ramię; na ścianie przyklejony jest 

obrazek 

• leżenie przodem i tyłem na piłce 

rehabilitacyjnej z możliwością 

https://m.facebook.com/775269019283139/photos/a.779816882161686/1024280151048690/?type=3
https://m.facebook.com/775269019283139/photos/a.779816882161686/1024280151048690/?type=3


  
  
 

dotknięcia dłońmi podłogi - przy 

asekuracji rodzica 

• chodzenie stopa za stopą po 

rozłożonej linie 

• stanie na jednej nodze i podnoszenie/ 

wrzucanie woreczka do celu 

• przypinanie klamerek do krzesła/ 

sznurka/ koszulki na plecach kolegi na 

ukos- raz prawą, raz lewą ręka 

• przechodzenie przez tunel 

                                                                                                                                                  

https://hejhoodzieciach.pl/propriocepcja/  

 

UKŁAD PROPRIOCEPTYWNY 

• noszenie ciężkich przedmiotów 

• pchanie/ciągnięcie dużych zabawek, 

np. wózków 

• wskakiwanie na poduszki, materac, do 

basenu z piłkami 

• taczka 

• zwisanie z drabinek, próby podciągania 

• napieranie rękoma, stopami na ścianę 

• odbijanie głową, kolanem, pięścią, 

stopą balona, piłki 

• przenoszenie za głowę przedmiotu 

utrzymywanego między nogami w 

leżeniu na plecach 

• dociskanie kolan do klatki piersiowej w 

leżeniu na plecach 

• zawijanie dziecka w koc, karimatę i 

dociskanie pleców, rąk, nóg 

• przepychanie się w parach plecami, 

nogami, dłońmi 

• przeciąganie liny, rozciąganie taśmy 

• skakanie na trampolinie w różnych 

pozycjach (leżąco, stojąco). 

 

SMAK 
http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/#jp-carousel-49681  

 

• „FABRYKA 

SMAKÓW”- dziecko ma 

przewiązaną chustę na 

oczach, rodzic daje do 

spróbowania po niewielkim 

kęsie np. owoce, warzywa, 

nabiał; zadaniem dziecka jest 

nazwanie produktu i 

określenie smaku 

• „OBRAZKI DO 

ZJEDZENIA”- dziecko z podanych 

produktów tworzy obrazek, który 

później spożywa; możemy wykorzystać 

zarówno warzywa, owoce, nabiał jak i 

przyprawy 

• „TRZĘSIKULKI”- rodzic wraz z 

dzieckiem formułują za pomocą łyżki 

(do arbuza/melona) kulki z galaretek 

owocowych różnego smaku; dziecko 

może je kroić plastikowym nożykiem, 

dziurawić patyczkiem do szaszłyków, 

zgniatać, toczyć, rzucać do celu, a 

następnie zjeść 

https://hejhoodzieciach.pl/propriocepcja/
http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/##jp-carousel-49681


  
  
 

• „CEBULA- NIE CEBULA”- dziecko 

ma zawiązane oczy, rodzic daje do 

powąchania cebulę, a następnie do 

spróbowania kawałek wybranego 

owocu; zdaniem dziecka jest 

rozpoznanie owocu 

• zastosowanie materiału rozwojowego 

M. Montessori- pojemniki smakowe. 

 

WĘCH 
http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/#jp-carousel-49681/  

• masy plastyczne np. 

cynamonowa, z oranżady 

• obrazki zapachowe 

• talerzyki z przyprawami 

• „ZAPACHOWE 

MEMO”- nasącz po dwa 

waciki tego samego 

zapachu np. sok z 

cytryny, ekstrakt z wanilii, 

cynamon, mięta, czosnek; 

zadaniem dziecka jest znalezienie 

dwóch wacików o takich samych 

zapachach i próba określenia zapachu, 

rozpoznania ekstraktu 

• „ZAPACHOWA KULKA” - 

dziecko wbija goździki w 

pomarańczę lub jabłko, 

pozostawia owoc w celu 

wysuszenia 

• „WAŁKUJEMY I 

WĄCHAMY”- dziecko rozrywa 

kwiaty i zioła kładąc je na kartce, 

następnie przykrywa je drugą 

kartką i uderza młotkiem, bądź 

wałkuje, by wydzielił się sok z kwiatów; 

wącha palce i kartkę; do zabawy można  

• wykorzystać min.: koniczynę, mlecze, 

nagietki, fiołki, róże, pelargonie, bratki, 

chryzantemy, gałązki ziół 

• wąchanie olejków lub owoców i 

wskazywanie ich na ilustracji 

• ścieranie na tarce warzyw, owoców, 

sera, przeciskanie przez praskę czosnku 

• uprawa mini ogródka ze świeżymi 

ziołami: mięta, bazylia, tymianek, 

melisa, rozmaryn, oregano, majeranek, 

lawenda 

• wykonanie woreczków 

zapachowych z suszu lawendy, 

mięty, rozmarynu 

• rysowanie kredkami / mazakami 

zapachowymi 

• układanie listy zapachów według 

własnych upodobań od ulubionego 

do najmniej ulubionego 

• łączenie zapachów w pary 

• zgadywanie sekwencji trzech zapachów. 

 

WZROK 
http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/  

 

•składanie obrazka z części 

•układanie klocków 

•układanie mozaiki 

geometrycznej 

•układanie wzorów 

geometrycznych z pamięci 

•liczenie elementów 

nałożonych na siebie 

•znajdowanie na obrazku 

ukrytego elementu lub wzoru 

• wskazywanie różnic między obrazkami 

http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/##jp-carousel-49681/
http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/


  
  
 

• wyszukiwanie dwóch identycznych 

elementów- np. Double 

• liczenie na obrazku elementów tego 

samego rodzaju 

• grupowanie figur należących do tej 

samej kategorii lub posiadających 

wspólną cechę 

• śledzenie biegu linii łączącej figury 

• gra w bierki, gra w memo 

• labirynty 

• gra „Zgadnij, kto to?” 

• „Połącz kropki” 

• „Widzę coś, na literę…” 

• pinezki kreatywne Lite-Brite 

• wskazywanie elementów, z których 

ułożony jest wzór 

• zapamiętywanie układu obrazków, liter, 

cyfr i po krótkiej ekspozycji 

odtworzenie go z pamięci 

• zabawy z latarką/ laserem np. 

wodzenie po śladzie 

laserem 

• zastosowanie materiału 

rozwojowego M. 

Montessori - barwne 

tabliczki. 

 

SŁUCH 
http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/  

• rozróżnianie dźwięków, 

odgłosów z otoczenia 

• rozpoznawanie 

wytwarzanych dźwięków (szmerów) 

• zabawy ortofoniczne 

• wysłuchiwanie i różnicowanie 

powtarzających się dźwięków 

• układanie, tworzenie szeregów 

rytmicznych 

• wykonanie grzechotek i innych 

instrumentów z naturalnego materiału- 

ryż, kasza, piasek, kamienie 

• gry dźwiękowe tj.: dźwiękowa zabawa 

w chowanego, Ciuciubabka „Marco 

Polo”, 

• ”ZGADNIJ CO TO”- rodzic pokazuje 

dziecku różne przedmioty np. słoik, 

garnek, książkę, po czym uderza w nie 

pałeczką; dziecko słucha dźwięków, 

zamyka oczy; rodzic ponownie uderza 

pałeczką w wybrane przedmioty, a 

dziecko odgaduje ich nazwę. 

• „JEDEN- TO PRZYSIAD”- dziecko 

wykonuje ustalone ruchy do danego 

sygnału/ dźwięku np. na jedno 

klaśnięcie – przysiad, na dwa klaśnięcia 

– podskok, dźwięk tamburyna– leżenie 

tyłem, dźwięk gitary-pajacyk 

• „URODZINY U BALBINY”- 

rodzic wypowiada początek 

zdania: Na urodziny Balbiny 

kupimy … dziecko uzupełnia 

zdanie nazwą prezentu, a kolejna 

osoba powtarza zdanie od 

początku, wymieniając nazwę 

prezentu poprzednika i dodając 

swoją; zabawa trwa do momentu, 

aż któryś z uczestników pomyli się 

podczas wymieniania prezentów 

• zastosowanie materiału rozwojowego 

M. Montessori- dzwonki, puszki 

szmerowe. 

Opracowala: M. K.

http://www.zsp-laka.edu.pl/biedronki/nasze-zmysly/


  
  
 
 

  
 Wielkanoc to najważniejsza uroczystość 

chrześcijańska, obchodzona w Polsce już od X 

wieku, czas przeżywania Zmartwychwstania 

Pańskiego. Oprócz wymiaru religijnego, jest to czas 

odrodzenia, budzenia się przyrody do życia. Dla jednych 

to święto, które przynosi wiosenne odprężenie, jest 

powodem by posprzątać dom, udekorować go 

radosnymi kolorami i ugotować coś dobrego. Dla innych to okazja do spotkań w gronie najbliższych, 

do dzielenia się  miłością. 

 

Istnieje wiele tradycji wielkanocnych w Polsce. 

Kujawy, Kaszuby, Śląsk czy Mazowsze, to ten 

sam kraj, ale inne tradycje wielkanocne. Na 

Kujawach w trzecią niedzielę Wielkiego Postu 

chłopcy i młodzi mężczyźni rozbijają gliniane 

garnki z popiołem o drzwi domów, w których 

mieszkają panienki. Według śląskiej tradycji w 

Niedzielę Palmową połykano po jednej 

kuleczce „baziego kotka”, wierzono że 

ochroni to przed chorobami i przed 

przeziębieniami. Rolnicy zaś robili krzyżyki z 

gałązek palmowych i stawiali na polu, co miało 

zapewnić urodzajne plony. Na Kaszubach w 

Wielki Piątek sadzono zaś drzewa i krzewy, 

wierząc, iż jest to idealna pora. W Małopolsce 

w nocy z Wielkiej Niedzieli na Wielkanocny  

Poniedziałek mieszkańców odwiedzają 

straszne zjawy, dziady i stwory, które nic nie 

mówiąc, żądają datków. Od domu do domu 

chodziła (do dziś chodzi, niestety już tylko 

jako atrakcja regionu, w trakcie widowiska) 

Siuda Baba, czarna od sadzy, bo przez cały rok 

pilnowania ognia - nie wolno jej się było umyć. 

Jeśli chodzi o Mazowsze tu tradycje się 

przeplatają.  

W Sobotę Wielkanocną idzie się święcić 

pokarmy w koszyczku wielkanocnym. Co 

włożymy do koszyczka to już zależy od tego 

skąd pochodzimy i jakie tradycje wynieśliśmy 

z domu. U mnie w domu muszą się w nim 

znaleźć pomalowane jajka, baranek, kiełbasa, 

pieczywo, sól, pieprz, chrzan i masło. Taką ja 

wyniosłam tradycję z mojego rodzinnego 

domu. 

https://floralconceptstore.pl/environment/cache/images/0_0_productG

fx_ee626bb67778d65af744a5ada363b93a.jpg  

https://floralconceptstore.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_ee626bb67778d65af744a5ada363b93a.jpg
https://floralconceptstore.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_ee626bb67778d65af744a5ada363b93a.jpg


  
  
 

Niektórzy spożywają zawartość koszyka od 

razu po powrocie z kościoła. Wiem, że tak 

praktykuje się na Śląsku. U mnie w domu po 

powrocie z kościoła święconkę odstawiało się 

go w chłodne miejsce. Dbaliśmy też o to, aby 

nie jej nigdzie nie przestawić, gdyż mogło to 

być przyczyną pojawienia się mrówek w 

domu. A zawartość koszyczka zjadaliśmy z 

rodziną na śniadanie wielkanocne. Co kraj to 

obyczaj i jak widać również co region to 

obyczaj. Ja postanowiłam się skupić na tych 

tradycjach bardziej znanych i ciekawych, 

szczególnie dla dzieci. 

• „Palma Wielkanocna” - tydzień przed 

Świętami Wielkanocnymi obchodzimy 

Niedzielę Palmową. Jest to upamiętnienie 

wjazdu Jezusa do Jerozolimy na osiołku. 

Ludność witała Jezusa z wielką radością, 

kładąc na drogę palmowe gałązki. Stąd 

wywodzi się tradycja przynoszenia palmy 

do Kościoła. Dzisiaj palmy są kolorowe i 

zawierają w sobie przeróżne elementy. 

Palmę można zrobić samemu z gałązek 

bazi, bukszpanu, zbóż, suszonych 

kwiatów. Można też wykonać ją z krepiny 

czy papieru. Wszystko zależy od 

wyobraźni. Dla tych co posiadają inne 

talenty niż plastyczne, dostępna jest do 

kupienia gotowa palma. 

 

• „Pisanki, pisanki jajka malowane” 

Malowanie pisanek jest jednym z najbardziej 

znanych tradycji Wielkanocy. Jak uzyskać 

niektóre kolory? Oto moje rady: 

• Kolor bordowy – czerwona cebula 

2 kubki łupinek czerwonej cebuli + 2 kubki 

wody + 2 łyżki octu 

• Kolor pomarańczowy- cebula 

2 kubki łupinek żółtej cebuli + 2 kubki 

wody + 2 łyżki octu 

• Kolor żółty – kurkuma 

4 łyżki mielonej kurkumy + 2 kubki wody + 2 

łyżki octu  
https://d-

art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/6e/bb/5abe1453f27eb_o_medium.jpg 

• Kolor brązowy- herbata  

2 torebki herbaty + 2 kubki wody + 2 łyżki 

octu 

Nalepianki można zaproponować 

najmłodszym pociechom. To sposób na 

ozdobienie jajka kawałkami papieru. Można 

wykorzystać pociętą bibułę lub np. 

powycinane kształty z ozdobnych dziurkaczy. 

Można też nakleić po prostu malutkie 

elementy np. z kurczaczkami. 

Oklejanki spotykane w części mazowieckiej, to 

wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia i 

kolorową włóczką, co tworzy piękne 

https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/6e/bb/5abe1453f27eb_o_medium.jpg
https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/6e/bb/5abe1453f27eb_o_medium.jpg


  
  
 

ornamenty. 

Można wykonać też decoupage. Należy 

powycinać drobne ozdoby z ładnych serwetek 

np. kwiaty. Najpierw warto rozwarstwić 

serwetki. Następnie przykładamy kolorową 

część do jajka i delikatnie przyklejamy.  

Dzieci lubią też ozdabiać pisanki flamastrami, 

tworząc ciekawe kompozycje kolorystyczne i 

artystyczne. Dla osób które chcą spróbować 

ozdób ze sklepu jest szeroki wybór do 

kupienia. Barwniki w różnych kolorach, 

naklejki, folie z wielkanocnymi wzorami. 

 
 

• „Koszyczek wielkanocny” 

Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką 

Sobotę przetrwał, aż po dzisiejszy dzień. 

Obecnie święcimy w Kościele tylko 

symboliczne pokarmy, które mieszczą się w 

niewielkim, zazwyczaj wiklinowym koszyku. 

Koszyczek często jest ozdobiony 

haftowanymi serwetkami. Zawartość takiej 

święconki może być różna, w zależności od 

danego regionu. Nie może jednak zabraknąć: 

pisanek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, 

baranka (z masła, ciasta lub cukru) oraz 

chrzanu. Dawniej święcono wszystkie 

pokarmy, które miały zostać spożyte w czasie 

wielkanocnego śniadania. Pokarmy układano 

w większych koszach i zanoszono do kościoła. 

Rozkładano dania na białych płachtach lub 

obrusach, by zostały poświęcone przez 

księdza. Wierzono, że taka biała płachta ma 

moc ochrony przed piorunami, dlatego 

rozkładano ją przed domem, gdy nadchodziła 

burza. 
https://www.haloursynow.pl/img/artykuly/12018_koszyczki_1.jpg  

 

• „Zajączek Wielkanocny ” 

 

https://szkolalegato.pl/wpcontent/uploads/2019/04/zajaca.jpg  

Zajączek jest wielkanocnym odpowiednikiem 

Świętego Mikołaja. Przynosi jednak 

skromniejsze prezenty. Wkłada je do 

specjalnego koszyczka albo chowa w domu.  

lub w ogrodzie, aby po zjedzonym śniadaniu 

dzieci mogły wyruszyć na małe poszukiwania. 

Ten zwyczaj wielkanocny przywędrował do 

Polski najprawdopodobniej z Niemiec i 

https://www.haloursynow.pl/img/artykuly/12018_koszyczki_1.jpg
https://szkolalegato.pl/wpcontent/uploads/2019/04/zajaca.jpg
https://smilyplay.pl/od-prawdziwej-historii-swietego-mikolaja-do-wspolczesnych-swiat/


  
  
 

krajów anglosaskich. Tam szukanie 

podarunków od zajączka od dawna jest bardzo 

popularne. Zajączek zostawia podarunki na 

Śląsku, Pomorzu Zachodnim i w 

Wielkopolsce. Przychodzi nad ranem w 

Wielką Niedzielę (w niektórych  

rejonach Polski – w Wielki Czwartek). U mnie 

w domu zajączek chowa czekoladowe jajeczka. 

Bawimy się w zabawę w stylu ciepło- zimno, 

podpowiadając dzieciom, gdzie zajączek 

schował niespodzianki. 
 

 

 

• „Śmingus - dyngus” 

Dzisiaj śmigus-dyngus, a dawniej były to dwa  

odrębne zwyczaje. Śmigusem zwano 

symboliczne smaganie witkami wierzbowymi 

po nogach i oblewanie zimną wodą, co miało 

związek z wiosennym oczyszczeniem. Dyngus 

z kolei polegał na wykupieniu się od oblewania 

wodą. Gdy panna nie chciała być ani smagana 

gałązkami, ani oblewana, mogła wykupić się 

przez podarek tradycyjnej pisanki lub innego 

przysmaku ze świątecznego stołu. Dzisiaj jest 

to dobra okazja dla dzieci do „zakazanych” 

zabaw wodą. Rodzice przygotowują dziecku 

drobne „psikawki” w kształcie np. jajeczek, 

króliczków i wtedy najmłodsi mają dużą 

radość z polewania się wodą. Tradycją jest 

„polać” kogoś wodą w Poniedziałek 

Wielkanocny. 
https://miedzyrzecz.biz/wp-content/uploads/2020/04/Humor-007.jpg 

  

 

opracowała: J.B. 

 

https://miedzyrzecz.biz/wp-content/uploads/2020/04/Humor-007.jpg


  
  
 

 

 

Z cyklu poczytaj mi Mamo, 

poczytaj mi Tato 

Bajki terapeutyczne 
                                                                                                                                                          

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

 

 

 

 

 BAJKI TERAPEUTYCZNE – bajki, które mają moc! Dając wsparcie i poczucie 

bezpieczeństwa, zapraszają do rozmowy na tematy trudne i wstydliwe. 

 

 

 

„Bajka o odważnej pszczole”, 

czyli co to jest odwaga? 
Monika Abraszewska 

 
 Pewnego dnia Michał wyszedł z tatą 

na podwórko. Tata siedział na ławce i 

czytał gazetę, a chłopczyk bawił się w 

piasku. Nagle Michał zobaczył pszczołę i 

zaczął rozpaczliwie krzyczeć, tata zerwał 

się, podbiegł do synka. 

– Ona chce mnie ugryźć! Boję się jej! – 

krzyczał malec. 

– Znam pewną historię – powiedział tata. 

Wziął chłopca za rękę, posadził na kolana 

i zaczął opowiadać. 

 Dawno, dawno temu małe pasiaste 

owady ze skrzydełkami były bezbronne, 

miały skrzydełka, tak jak motyle, ale nie 

posiadały żądeł. Cały czas ciężko 

pracowały. Latały 

do kwiatków, zbierały nektar i robiły z nich 

miód. Zbiory miały być pożywieniem dla 

wszystkich pszczółek na długie, zimowe 

dni. Pracowite pszczoły zbierały miodek, 

składały go w ulu i ciągle starały się 

powiększać zapasy, ani chwili nie 

odpoczywały. 

      

 http://zyrafa.brzeszcze.pl/dokumenty/bajka_terapeutyczna_nr_1.pdf 

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


  
  
 

W tym czasie ludzie mieszkający niedaleko 

pszczół odkryli słodką tajemnice owadów i 

urządzali na pszczele ule złodziejskie 

napady. Biedne, bezradne pszczoły nie 

mogły się obronić, ciągle traciły swoje 

zapasy i nie miały nic do jedzenia na 

nadchodzącą zimę. Pszczele dzieci płakały 

z głodu. Płacz poruszył serce małej, 

wrażliwej pszczółki imieniem Tina, która 

postanowiła udać się do Królowej i walczyć 

w imieniu wszystkich pszczół. 

Zaproponowała Królowej przygotowanie 

obrony ula. Jednak Królowa wiedziała, że 

pszczoły w tej walce są z góry przegrane, 

bo nie mają broni, która pozwoliłaby im 

wygrać. Tina była zrozpaczona. 

– To nie ma żadnego wyjścia?! Musimy się 

poddać?! – wykrzyknęła. 

– Jest jedno wyjście. Daleko stąd, na końcu 

świata mieszka Królowa Przyrody. Do niej 

należy się udać i prosić o pomoc, ale ty 

jesteś malutka, słaba, nie dasz sobie rady, 

tam nikomu nie udało się dotrzeć. Nie 

wyruszaj, nie chcę, żeby ciebie spotkał taki 

sam los! – powiedziała Królowa Pszczół. 

– Ależ królowo, muszę wyruszyć w drogę, 

inaczej wszyscy zginiemy! – odpowiedziała 

odważna pszczółka. 

Następnego dnia pszczółka wyruszyła w 

podróż, przemierzała każdego dnia wiele 

kilometrów, unikała wielu 

niebezpieczeństw. Odpoczywała tylko 

przez chwilę, bo wiedziała, że musi zdążyć 

przed zimą. Po kilku miesiącach ciężkiej 

podróży dotarła do Królowej Przyrody i 

poprosiła ją o pomoc. Dobra Królowa 

ulitowała się nad pszczółkami i 

postanowiła dać im czarodziejską różdżkę, 

po dotknięciu której każda pszczółka 

otrzymywała żądło do obrony, ale 

powiedziała Tinie: 

– Przekaż pszczółkom, że tego żądła będą 

mogły użyć tylko w obronie i tylko raz. Po 

jego użyciu pszczółka straci życie. 

Wybierzcie ze wszystkich pszczół te, które 

są odważne, nazwijcie je żołnierzami, niech 

one bronią ula, gdy inne pszczółki będą 

pracować. Od tego czasu każda ciężko 

pracująca pszczółka miała broń, ale 

pamiętając przestrogę Królowej Przyrody, 

mogła go użyć tylko w obronie. To 

pomogło pszczółkom 

obronić swoje zapasy przed ludźmi… 

– Dobrze, że mi opowiedziałeś o Tinie, już 

się jej nie boję, już teraz wiem, że ona mi 

nie chce zrobić krzywdy, tylko się broni – 

powiedział Michał. 

– Zobacz, ona tam jeszcze jest, nie może 

wydostać się z piaskownicy, podaj jej patyk 

– zawołał tata. I chłopiec podał patyk. 

Pszczółka wspięła się na niego i odfrunęła. 

– Leć, Tina, do pszczółek i powiedz im, że 

się już ich nie boję i nie zrobię im krzywdy 

– wołał chłopiec za odlatującą pszczołą. 

Tak to mały chłopiec zrozumiał, że 

pszczółka nie jest wrogiem ludzi i nie 

trzeba się jej bać. 

  Opracowała: M.K. 

 

 

 



  
  
 

 

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

 „Kraina zabawek”  

B. Szelągowska 

Siedzą zabawki grzecznie na półkach.  

Siedzą i patrzą na .  

 do tańca  zaprosił i 

teraz będą tańczyć walczyka.  

Patrzcie! Dwa  ! Na samej 

górze!  

W takt się kołyszą, klaszczą łapkami.  

Na parapecie rozsiadł się   

Jak każdy  – strzyże uszami.  

Tuż obok książek drzemie . 

Kudłaty  przy wózku szczeka.  

 się turla, to znowu skacze.  

 – zabawka – kotu ucieka.  

I nagle wchodzi ktoś do pokoju.  

Ojej, nie tańczy już nikt walczyka!  

Zabawki stoją, siedzą bez ruchu i  

tylko z radia płynie muzyka.  

https://2.bp.blogspot.com/-

4nbuSqlYVbE/Vy9HJGiU3YI/AAAAAAAAB9s/WJr8IUYfrJM4c7_d-

za0oiNPX-LTNrSXgCLcB/s1600/a003180_001.jpg; 

https://pixers.pl/fototapety/siedzi-zajac-szarak-na-bialym-44568044 

https://ecsmedia.pl/c/anek-lalka-szmacianka-b-iext55545750.jpg ; 

https://zkiwdziemiany.pl/wp-content/uploads/2018/12/m51-1.gif  

https://t4.ftcdn.net/jpg/00/20/24/47/500_F_20244713_Tl8iDY0CLplz

Flr4y3wJfxjqupA3qSfA.jpg  https://jokomisiada.pl/pol_pl_Kolorowa-

lekka-miekka-PILKA-sr-21cm-ZA1505-11488_1.jpg  

https://thumbs.dreamstime.com/z/mysz-1966520.jpg  

https://pl.depositphotos.com/vector-images/piesek.html  

opracowała B.CH.

https://2.bp.blogspot.com/-4nbuSqlYVbE/Vy9HJGiU3YI/AAAAAAAAB9s/WJr8IUYfrJM4c7_d-za0oiNPX-LTNrSXgCLcB/s1600/a003180_001.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-4nbuSqlYVbE/Vy9HJGiU3YI/AAAAAAAAB9s/WJr8IUYfrJM4c7_d-za0oiNPX-LTNrSXgCLcB/s1600/a003180_001.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-4nbuSqlYVbE/Vy9HJGiU3YI/AAAAAAAAB9s/WJr8IUYfrJM4c7_d-za0oiNPX-LTNrSXgCLcB/s1600/a003180_001.jpg
https://pixers.pl/fototapety/siedzi-zajac-szarak-na-bialym-44568044
https://ecsmedia.pl/c/anek-lalka-szmacianka-b-iext55545750.jpg
https://zkiwdziemiany.pl/wp-content/uploads/2018/12/m51-1.gif
https://t4.ftcdn.net/jpg/00/20/24/47/500_F_20244713_Tl8iDY0CLplzFlr4y3wJfxjqupA3qSfA.jpg
https://t4.ftcdn.net/jpg/00/20/24/47/500_F_20244713_Tl8iDY0CLplzFlr4y3wJfxjqupA3qSfA.jpg
https://jokomisiada.pl/pol_pl_Kolorowa-lekka-miekka-PILKA-sr-21cm-ZA1505-11488_1.jpg
https://jokomisiada.pl/pol_pl_Kolorowa-lekka-miekka-PILKA-sr-21cm-ZA1505-11488_1.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/mysz-1966520.jpg
https://pl.depositphotos.com/vector-images/piesek.html


  
  
 

 



  
  
 
 

 



  
  
 

 

 

 



  
  
 

 



  
  
 

opracowała K. B. 



  
  
 

Wiosenne zabawy logopedyczne 

 

 

1. Zabawa „Wiosenne porządki”. 

Idzie wiosna, należy zrobić wiosenne 

porządki w buzi. Najpierw malujemy sufit 

(język wędruje po podniebieniu), potem 

ściany (język po wewnętrznej stronie 

policzków). Zamiatamy podłogę (język 

porusza się po dolnych dziąsłach). Teraz 

czas umyć okna (język przesuwa się po 

zębach górnych i dolnych). Pierzemy 

firanki (parskanie wargami). Zamiatamy 

schody (oblizywanie warg). Porządkujemy 

strych (język podnosi się do górnych 

dziąseł) i piwnicę (język na dolne dziąsła). 

2. Ćwiczenia oddechowe i głosowe. 

• Dmuchanie w trąbkę zwiniętą z dłoni 

(mocne – wiatr zimowy, lekkie – wietrzyk 

wiosenny). 

• Zabawa „Misie”. 

Dzieci leżą na plecach, trzymając rękę na 

brzuchu. Misie śpią (wdech nosem – brzuch 

unosi się, wydech nosem – brzuch opada). 

Misie budzą się, przeciągają i ziewają (wdech 

ustami – ręce za głowę, wydech ustami – 

ręce wracają). Misie wdychają powietrze 

ustami i mruczą – mmmm (ciszej i głośniej); 

palec dotyka skrzydełek nosa, aby wyczuć 

wibrację. Potem mruczą: mmmma, 

mmmme, mmmmo, mmmmu. Misie cieszą 

się, że przyszła wiosna i zaczynają śpiewać: 

aaaaa, ooooo, eeee, uuuuu, yyyyy, iiiiiii. 

 

 

3 . Ćwiczenia ruchowe połączone z 

naśladowaniem głosów zwierząt: 

• Bocian (kle, kle) – dzieci stoją na jednej 

nodze. 

• Żaba (kum, kum) – skaczą w przysiadzie. 

• Ptaki (fi u – fi u – tijo – tijo) – bieg i 

„machanie skrzydełkami”. 

• Kukułka (ku – ku) – przysiad. 

• Mucha (bzz...) – bieg na czworakach. 

4. „Wiosenne wierszyki”- zabawa 

artykulacyjna 

Rodzic prosi dziecko o dokończenie wierszyków 

rymującymi się wyrazami: 

         Lata osa koło….nosa. 

         Radują się dzieci, gdy słonko        

mocno…świeci. 

         Za chwilę zakwitną żółte…żonkile. 

         Drzewa koronę zdobią pączki…zielone. 

         Piękna i radosna przyszła do nas…wiosna. 

         Leci muszka koło…uszka. 

         Ten kwiatek nazywa się…bratek. 

         Wlazł kotek na…płotek. 

         Ryby pływają, a ptaki…latają. 

         Kwitną na łące kwiatki…pachnące 

Opracowała: M.B.



  
  
 

  

WIOSENNE ZABAWY PLASTYCZNE 

  

 Upragniona i wytęskniona wiosna wreszcie do nas przyszła. Postaramy 

się, aby nie zabrakło Wam w tym roku wiosennych inspiracji na prace plastyczne.  

 

   1. HIACYNT                                                                                                                                           

Hiacynt z papieru to wspaniała praca plastyczna, jak 

również pomysł na piękną laurkę dla kogoś 

bliskiego. Zobacz jak łatwo krok po kroku wykonać 

podobną pracę przestrzenną. Do wykonania pracy 

potrzebne są: kolorowy papier, klej magic lub 

szkolny, nożyczki, długa wykałaczka lub kredka do 

nawijania papierowych pasków. W zależności od 

tego jaki kolor hiacynta wybierzecie, do wykonania 

kwiatu przygotujcie:  1 kartkę A4 różową lub 

fioletową, do liści najlepiej 

dwa odcienie zieleni. 

Doniczkę i stół wyklejony z 

paska papieru na dole kartki 

możecie wykonać w 

dowolnej kolorystyce. 

       Dzieci mogą 

ozdobić i zaprojektować 

według własnego pomysłu  

doniczkę.  Doniczka może 

też być miejscem na wpisanie 

życzeń, jeśli chcecie wykonać laurkę. 

      Kartkę formatu A4 tniemy wzdłuż 

krótszego boku na paski o różnej szerokości, ale 

podobnej do siebie. Nie muszą być idealnie tej samej 

szerokości, możecie je wycinać “na oko”. Następnie 

każdy pasek po kolei nawijamy na wykałaczkę lub 

jakąś cienką kredkę, końcówkę pędzla itp. W ten 

sposób tworzymy spiralki. 

 Z zielonych kartek wycinamy podłużne 

liście. Potrzebujecie też wyciąć doniczkę może być 

stożkowa, kwadratowa lub prostokątna, tak jak się 

dziecku podoba. Potrzebny jest też jeden pasek na 

dół kartki imitujący stół i ewentualne dekoracje do 

doniczki. 

         Na początek możemy ozdobić 

doniczkę. Na dole kartki przyklejamy pasek 

imitujący stół. Następnie smarujemy klejem tylko 

boki doniczki i przyklejamy je lekko unosząc do góry 

środek. W ten sposób uzyskujemy efekt 

trójwymiarowości.  Do doniczki wklejamy nasze 

liście, a dopiero na końcu przyklejamy zielony pasek 

na środku, który jest łodygą naszego hiacynta. Teraz 

smarujemy klejem kartkę 

wokół łodygi i przyklejamy 

nasze spirale jedna obok 

drugiej. Mogą być różnej 

wielkości i wysokości. Nie 

muszą być idealnie równe, bo 

wtedy nawet ciekawiej to 

wygląda. 

 https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-

content/uploads/2021/04/praca-

plastyczna-wiosna-hiacynty-1536x947.jpg 

  

  

2. WIOSENNE RÓŻANE 

DRZEWKO 

Zrobienie takiego drzewa jest bardzo proste. 

Wystarczy jedynie nasza mała pomoc przy 

doklejaniu pomponów. Nasze wiosenne 

drzewko 3D to także ciekawy pomysł na prezent 

dla kogoś bliskiego. Aby je wykonać 

potrzebujemy jedynie: drucików kreatywnych w 

kolorze brązowym. Na jedno drzewko około 20 

sztuk, pomponików w odcieniach różu i bieli, 

kleju na gorąco, kleju introligatorskiego lub kleju 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2021/04/praca-plastyczna-wiosna-hiacynty-1536x947.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2021/04/praca-plastyczna-wiosna-hiacynty-1536x947.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2021/04/praca-plastyczna-wiosna-hiacynty-1536x947.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2021/04/praca-plastyczna-wiosna-hiacynty-1536x947.jpg


  
  
 

Magic, fragmentu zielonego filcu, ostrych 

nożyczek. 
https://www.arbuziaki.pl/wp-content/uploads/2019/03/rozane-

drzewko-diy6-1170x781.jpg 

W pierwszej kolejności z drucików kreatywnych 

formujemy pień drzewa. Skręcamy je w tym celu w 

coś na kształt warkocza. Odginamy druciki na 

końcach tworząc korzenie oraz gałęzie. 

Kiedy osiągniemy końcowy kształt naszego drzewa 

do jego gałęzi przyklejamy pomponiki. Możecie 

wybrać takie w jednym kolorze i dowolnym 

rozmiarze lub pomieszać różne odcienie różu z 

pomponikami w kolorze białym.  

Pomponiki możecie przyklejać pojedynczo, lub 

najpierw sklejać je ze sobą po kilka sztuk, a następnie 

dopiero w takiej postaci przyklejać do gałązek. Na 

koniec pozostaje jedynie wyciąć z filcu liście naszego 

różanego drzewka. Przydadzą się do tego ostre 

nożyczki. Jedną część liści przyklejamy za pomocą 

kleju introligatorskiego, kleju na gorąco bądź kleju 

magic do gałęzi, a drugą do korzeni. 

Jeśli zdarzyłoby się, że Wasze drzewko różane nie 

stoi zbyt stabilnie (wszystko zależy od tego w jaki 

sposób uformowaliśmy korzenie), możecie 

dodatkowo przykleić je, np. na zielonym bądź innym 

dowolnym kartonie. 

 

3. ŻABA Z PAPIERU 

      Do wykonania żaby potrzebne są: dwie 

zielone kartki A4, kawałek ciemno zielonej, 

czerwonej i czarnej kartki, biała kartka, zielona farba 

i pędzelek, nożyczki, klej, coś do odrysowania koła 

np. talerzyk lub cyrkiel. 

    Na początek na zielonych kartkach 

odrysowujemy kółka wielkości talerzyka 

śniadaniowego. Następnie z ciemno zielonej kartki 

wycinamy dwa małe kółka na nos naszej żaby, oraz 

dwa czarne kółka na oczy. Można też z paska 

papieru wyciąć i ponacinać czarne rzęsy. Z białej 

kartki wycinamy białka oczne oraz bliki świetlne do 

czarnych gałek ocznych. Na koniec już tylko długi 

czerwony język. Wszystkie szablony widać na zdjęciu 

poniżej. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2021/04/zaba-

praca-plastyczna-4-1536x997.jpg 

 Jedno z dużych kół zginamy na pół i 

przyklejamy do drugiego koła jako głowę żaby. 

Następnie doklejamy nos, oczy i język. Na końcu 

pozostanie odbić nam pomalowane na zielono 

dłonie i dokleić żabie łapki. 

 

4. KOTYLIONY Z ZAJĄCZKIEM 

Przygotujcie papier kolorowy i biały klej do papieru, 

nożyczki, cyrkiel oraz flamastry. Narysujcie koło na 

białym papierze – promień koła: 2-3 cm. Wytnijcie 

je. Narysujcie na nim buźkę zajączka. Z kolorowego 

papieru wytnijcie prostokąt o wymiarach 3 x 24 cm. 

https://www.arbuziaki.pl/wp-content/uploads/2019/03/rozane-drzewko-diy6-1170x781.jpg
https://www.arbuziaki.pl/wp-content/uploads/2019/03/rozane-drzewko-diy6-1170x781.jpg
https://www.arbuziaki.pl/wp-content/uploads/2019/03/rozane-drzewko-diy6-1170x781.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2021/04/zaba-praca-plastyczna-4-1536x997.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2021/04/zaba-praca-plastyczna-4-1536x997.jpg


  
  
 
Złóżcie go w ciasną harmonijkę. Czas zrobić uszy 

zajączka wielkanocnego: wytnijcie z białego papieru 

dwa prostokąty o wymiarach 0,5 x 3-4 cm. 

Zaokrąglijcie je na końcach. Z kolorowego papieru 

wytnijcie podobne prostokąty, ale nieco węższe. 

Naklejcie barwne prostokąty na białe, doklejcie uszy 

od tyłu do koła z buźką zajączka. Na koniec 

przyklejcie zajączka do harmonijki ułożonej w okrąg. 

Gotowe! Taki gotowy kotylion można przypiąć 

agrafką do ubrania albo do zasłonki w dziecięcym 

pokoju. W podobny sposób można zrobić zajączka 

ze spódniczką – widać go w dolnej części zdjęcia. 

 
https://mamotoja.pl/wielkanocne-dekoracje-6-pomyslow-na-

diy,wielkanoc-galeria,3914,r3p1.html#:~:text=fot.%20Adobe%20Stock-

,Prace%20plastyczne%20Wielkanoc%3A%20kotyliony%20z%20zaj%C4

%85czkiem,fot.%20Adobe%20Stock,-

Prace%20plastyczne%20Wielkanoc 

5. RODZINA KURCZAKÓW 

https://pracaplastyczna.pl/images/wielkanoc/rodzina-kurczakow.jpg 
 

Nakrętkę w kształcie koła malujemy zieloną farbą i 

odbijamy na białej kartce tworząc trawę. Kolejną 

nakrętkę malujemy żółtą farbą i odbijamy w różnych 

miejscach na kartce. Kurczaczkom dorysowujemy 

czarnym flamastrem oczy, doklejamy wycięte z 

pomarańczowej kartki dzioby, rysujemy 

pomarańczową kredką skrzydła, ogonki i nóżki. 

Materiały: biała i pomarańczowa kartka, żółta i 

zielona farba, pomarańczowa kredka, czarny 

flamaster, nakrętki 

 

 

6. ZAJĄCZEK Z PLASTIKOWEJ 

ŁYŻECZKI 

Wykorzystaj plastikowe łyżeczki, doklejając do nich 

białe zajęcze uszy z wacików. Na zewnętrznej 

stronie łyżeczki narysuj zajęcze uśmiechy. Dla 

dekoracji można przewiązać łyżeczkę wstążką. Im 

więcej wesołych wielkanocnych zajączków 

stworzycie, tym lepiej: możecie razem odgrywać 

teatrzyk zajączków. 

 
https://polki.pl/foto/1_X_LARGE/prosta-praca-plastyczna-

wielkanoc-2466916.jpg 

 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY 

Opracowała M.S. 

 

 

https://mamotoja.pl/zajaczek-wielkanocny-skad-sie-wzial-co-musisz-wiedziec-o-tej-tradycji,wielkanoc-artykul,28805,r1p1.html
https://mamotoja.pl/wielkanocne-dekoracje-6-pomyslow-na-diy,wielkanoc-galeria,3914,r3p1.html##:~:text=fot. Adobe Stock-,Prace plastyczne Wielkanoc: kotyliony z zajÄ�czkiem,fot. Adobe Stock,-Prace plastyczne Wielkanoc
https://mamotoja.pl/wielkanocne-dekoracje-6-pomyslow-na-diy,wielkanoc-galeria,3914,r3p1.html##:~:text=fot. Adobe Stock-,Prace plastyczne Wielkanoc: kotyliony z zajÄ�czkiem,fot. Adobe Stock,-Prace plastyczne Wielkanoc
https://mamotoja.pl/wielkanocne-dekoracje-6-pomyslow-na-diy,wielkanoc-galeria,3914,r3p1.html##:~:text=fot. Adobe Stock-,Prace plastyczne Wielkanoc: kotyliony z zajÄ�czkiem,fot. Adobe Stock,-Prace plastyczne Wielkanoc
https://mamotoja.pl/wielkanocne-dekoracje-6-pomyslow-na-diy,wielkanoc-galeria,3914,r3p1.html##:~:text=fot. Adobe Stock-,Prace plastyczne Wielkanoc: kotyliony z zajÄ�czkiem,fot. Adobe Stock,-Prace plastyczne Wielkanoc
https://mamotoja.pl/wielkanocne-dekoracje-6-pomyslow-na-diy,wielkanoc-galeria,3914,r3p1.html##:~:text=fot. Adobe Stock-,Prace plastyczne Wielkanoc: kotyliony z zajÄ�czkiem,fot. Adobe Stock,-Prace plastyczne Wielkanoc
https://pracaplastyczna.pl/images/wielkanoc/rodzina-kurczakow.jpg
https://polki.pl/foto/1_X_LARGE/prosta-praca-plastyczna-wielkanoc-2466916.jpg
https://polki.pl/foto/1_X_LARGE/prosta-praca-plastyczna-wielkanoc-2466916.jpg


  
  
 

MAJOWE ŚWIĘTA 

 

    2 MAJA- Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Dzień Flagi to polskie święto, które 

wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 

lutego 2004 roku. Wybór daty 2 maja nie 

był przypadkowy. Przede wszystkim 

chodziło o wykorzystanie dnia pomiędzy 

dwoma innymi świętami 1 i 3 maja, a także 

promocję przypadającego na ten sam dzień 

święta Polonii. Symboliczne znaczenie miał 

również fakt, że właśnie 2 maja 1945 roku 

polska flaga zawieszona została przez 

polskich żołnierzy na Reichstagu w 

zrujnowanym Berlinie. 

Co roku tego dnia Polacy z dumą 

eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas 

może uczcić to święto  poprzez 

wywieszenie flagi np. w oknie lub na 

balkonie swojego mieszkania czy przed 

domem. Polskiej fladze należny jest 

specjalny szacunek. Wywieszając ją, należy 

więc dołożyć starań, aby ani przez chwilę 

nie dotknęła ona podłoża ani wody. Flagę 

powinno się również chować podczas 

silnych wiatrów, burz lub śnieżyc, i 

wywieszać ponownie dopiero po ich 

ustąpieniu. 2 maja organizowane są 

różnego rodzaju akcje i manifestacje 

patriotyczne. 

Co ciekawe, w Święto Flagi 2 maja 

obchodzone jest także święto jakim jest 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

Oprócz Polski, święto własnej flagi 

mają także inne kraje, m.in. Stany 

Zjednoczone, Meksyk, Argentyna, 

Finlandia, Ukraina, Litwa czy Chiny.  

 

3 MAJA- Święto Narodowe 

Trzeciego Maja 

Tego dnia obchodzimy rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. To święto 

państwowe ustanowione w 1919 roku, 

kiedy Polska odzyskała niepodległość, a 

potem ponownie w 1990.  

Święto Konstytucji 3 Maja 

obchodzone jest w ramach upamiętnienia 

uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Po II 

wojnie światowej zwyczaj obchodów 

powrócił i trwał aż do 1946 roku. Wtedy 

doszło do masowych demonstracji 

studenckich i w efekcie władze 

komunistyczne zabroniły organizowania 

obchodów 3 maja . 18 stycznia 1951 roku 

władze PRL zniosły Święto Konstytucji 3 

maja. Dopiero w 1990 roku przywrócono 

Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

https://www.se.pl/zdrowie/majowka-2020-w-dobie-koronawirusa-jak-fajnie-spedzic-dlugi-weekend-mimo-zakazow-aa-UVTD-q1RM-rRzN.html


  
  
 

Wówczas odbyły się uroczyste obchody na 

Placu Zamkowym.  

Konstytucja 3 maja była pierwszą w 

Europie i drugą na świecie ustawą 

regulującą ustrój prawny państwa. 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 

zazwyczaj świętowane jest także poprzez 

różnego typu parady, marsze, zawody 

sportowe i pikniki rodzinne. Z okazji 

święta organizowane są liczne pochody 

trzeciomajowe w różnych miastach w 

Polsce. Odbywają się także oficjalne 

uroczystości, głównie o charakterze 

wojskowym.  

Opracowała: M.B. 

 

 

https://th.bing.com/th/id/R.efc9d15391ed250c895abd39ea372b74?rik=

YlNOzNfhz6QvSw&riu=http%3a%2f%2fchelmski.eu%2fwp-

content%2fuploads%2f2015%2f05%2f3maja.bmp&ehk=g6DTivp9B2xrd

yP0HZib%2fZERnYsqxeapwJmyrXI4nhE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=

0  

Majówkowe przekąski  

do koszyka i nie tylko

https://www.empik.com/empikultura/jak-urzadzic-piknik-i-co-

przygotowac-do-zjedzenia,112601,a 

Majówka to czas, kiedy bardzo chętnie wybieramy 

się na dłuższe wycieczki. Ruch na świeżym 

powietrzu wzmaga apetyt, warto więc wcześniej 

pomyśleć o przygotowaniu prowiantu dla rodziny. 

Gdybyście jednak mieli ochotę na grilla także 

znajdziecie przepis. Poniżej kilka propozycji:  

 

BAGIETKI Z JAJKIEM I WĘDZONYM 

ŁOSOSIEM 

 

Składniki: 

bagietka razowa 

serek kremowy 

sałata (lodowa, rzymska, 

maślana) 

łosoś wędzony 

jajko ugotowane na 

półtwardo 

łyżeczka majonezu 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-

90tvFATbEyQ/U2FLb4C2lDI/AAAAAAAAfG4/MF2rEtiY7ZU/s1600

/1-IMG_5573.JPG  

Jajka myjemy, wkładamy do garnka z zimą wodą i 

doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy dokładnie 

4 minuty, licząc od chwili, w której zaczęła wrzeć 

woda. 

Spód przekrojonej bagietki smarujemy kremowym 

serkiem twarogowym, na nim układamy umyte i 

osuszone liście sałaty. Następnie kroimy 

ostudzone jajko i układamy je na kanapce. Na 

jajko dajemy plastry wędzonego łososia. 

Przykrywamy drugą częścią bagietki, lekko 

posmarowaną majonezem. Jajko i łososia możemy 

zastąpić szynką, żółtym serem i papryką. Kanapki 

zawijamy w papier śniadaniowy i zabieramy do 

piknikowego koszyka. 

 

 

 

https://th.bing.com/th/id/R.efc9d15391ed250c895abd39ea372b74?rik=YlNOzNfhz6QvSw&riu=http%3a%2f%2fchelmski.eu%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f05%2f3maja.bmp&ehk=g6DTivp9B2xrdyP0HZib%2fZERnYsqxeapwJmyrXI4nhE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.efc9d15391ed250c895abd39ea372b74?rik=YlNOzNfhz6QvSw&riu=http%3a%2f%2fchelmski.eu%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f05%2f3maja.bmp&ehk=g6DTivp9B2xrdyP0HZib%2fZERnYsqxeapwJmyrXI4nhE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.efc9d15391ed250c895abd39ea372b74?rik=YlNOzNfhz6QvSw&riu=http%3a%2f%2fchelmski.eu%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f05%2f3maja.bmp&ehk=g6DTivp9B2xrdyP0HZib%2fZERnYsqxeapwJmyrXI4nhE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.efc9d15391ed250c895abd39ea372b74?rik=YlNOzNfhz6QvSw&riu=http%3a%2f%2fchelmski.eu%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f05%2f3maja.bmp&ehk=g6DTivp9B2xrdyP0HZib%2fZERnYsqxeapwJmyrXI4nhE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.efc9d15391ed250c895abd39ea372b74?rik=YlNOzNfhz6QvSw&riu=http%3a%2f%2fchelmski.eu%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f05%2f3maja.bmp&ehk=g6DTivp9B2xrdyP0HZib%2fZERnYsqxeapwJmyrXI4nhE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://www.empik.com/empikultura/jak-urzadzic-piknik-i-co-przygotowac-do-zjedzenia,112601,a
https://www.empik.com/empikultura/jak-urzadzic-piknik-i-co-przygotowac-do-zjedzenia,112601,a
http://2.bp.blogspot.com/-90tvFATbEyQ/U2FLb4C2lDI/AAAAAAAAfG4/MF2rEtiY7ZU/s1600/1-IMG_5573.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-90tvFATbEyQ/U2FLb4C2lDI/AAAAAAAAfG4/MF2rEtiY7ZU/s1600/1-IMG_5573.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-90tvFATbEyQ/U2FLb4C2lDI/AAAAAAAAfG4/MF2rEtiY7ZU/s1600/1-IMG_5573.JPG


  
  
 
KULKI MOCY 

 

Składniki: 

na ok. 18 sztuk 

 

• 1½ szklanki dowolnych orzechów 

(włoskie, laskowe, pekan, nerkowce, 

arachidy, ew. migdały) 

• 1 szklanka płatków owsianych  

• ½ szklanki płatków jaglanych  

• ½ szklanki rodzynek lub żurawiny  

• 10 szt. suszonych moreli niesiarkowanych 

• 10 szt. suszonych śliwek kalifornijskich 

• 2-3 łyżki syropu klonowego  

Przygotowanie: 

 

1. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Na 

blaszce do pieczenia układamy papier 

śniadaniowy i wysypujemy orzechy (mogą 

być też migdały, pestki dyni, ziarna 

słonecznika czy sezam) oraz płatki 

owsiane i jaglane. Pieczemy ok. 12 minut.  

2. Rodzynki, morele i śliwki zalewamy 

niewielką ilością gorącej wody (niecałe pół 

szklanki) i zostawiamy na kilka minut.  

3. Kiedy orzechy wystygną, miksujemy je w 

blenderze razem z 

płatkami. Jak bardzo będą 

rozdrobnione zależy od 

mocy blendera lub od nas 

samych - jeżeli blender jest 

mocny, można zmiksować 

na mąkę, ale lepsze kulki 

są z kawałkami orzechów. 

Zmielone orzechy z 

płatkami przesypujemy do 

miski. 
https://3.bp.blogspot.com/-

3Xeq0C8BG40/Wf4ZNDDJHLI/AAAAAAABGZo/hLZhAs-

DCp44ZA-1yFt-pmiXa95elIQGgCLcBGAs/s1600/IMG_7627.jpg  

4. Do blendera przekładamy odsączone 

rodzynki, śliwki i morele. Dodajemy syrop 

klonowy i miksujemy na gładką masę. 

5. Dodajemy orzechy i razem mocno 

miksujemy. Jeżeli masa jest zbyt sucha i nie 

chce się kleić, możemy dodać więcej 

syropu klonowego lub płynnego miodu.  

6. Z powstałej masy formujemy w dłoniach 

niewielkie kulki. Możemy je obtoczyć np. 

w gorzkim kakao, sezamie.  

7. Chłodzimy w lodówce. 

8. Smacznego! 

 

GRILLOWANE ZAJĄCE  

 

składniki: 

500 g mielonej łopatki 

1 jajko 

4 łyżki bułki tartej 

4 łyżki oleju rzepakowego 

2 jabłka (najlepiej soczyste 

i lekko kwaskowe) 

1 cukinia 

sól, pieprz, ząbek 

czosnku, słodka papryka 

ketchup dla dzieci 

patyczki do szaszłyków 

Do mielonego mięsa dodać jajko, bułkę tartą, sól, 

pieprz, rozgnieciony czosnek i paprykę. Wszystko 

dokładnie wymieszać, aby składniki się połączyły, 

a następnie formować z mięsa małe kuleczki. Na 

rozgrzanym oleju usmażyć klopsiki na jasny 

kolor, odsączyć z tłuszczu wykładając na 

papierowy ręcznik i ostudzić. Jabłka i cukinie 

obrać i pokroić w mniejsze kawałki. Wszystkie 

produkty zapakować do kosza piknikowego i 

udać się na wielkie grillowanie. Klopsiki, jabłko i 

cukinie nadziewać naprzemiennie na patyczki do 

szaszłyków i kilka minut grillować, a następnie 

podawać z ketchupem dla dzieci lub czosnkowym 

sosem jogurtowym. 
http://www.dziecijedza.com/2014/05/04/majowy-weekend-i-grillowane-

zajace/  

Opracowała B.Ch.

https://3.bp.blogspot.com/-3Xeq0C8BG40/Wf4ZNDDJHLI/AAAAAAABGZo/hLZhAs-DCp44ZA-1yFt-pmiXa95elIQGgCLcBGAs/s1600/IMG_7627.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-3Xeq0C8BG40/Wf4ZNDDJHLI/AAAAAAABGZo/hLZhAs-DCp44ZA-1yFt-pmiXa95elIQGgCLcBGAs/s1600/IMG_7627.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-3Xeq0C8BG40/Wf4ZNDDJHLI/AAAAAAABGZo/hLZhAs-DCp44ZA-1yFt-pmiXa95elIQGgCLcBGAs/s1600/IMG_7627.jpg
http://www.dziecijedza.com/2014/05/04/majowy-weekend-i-grillowane-zajace/
http://www.dziecijedza.com/2014/05/04/majowy-weekend-i-grillowane-zajace/


  
  
 

Kącik Języka Angielskiego 

The Way The Bunny Hops -The Kiboomers 

 

This is the way the bunny hops, 

Hop hop hop, 

Hop, hop, hop 

This is the way the bunny hops 

On Easter day! 

 

This is the way he wiggles his nose, 

Wiggle. wiggle, wiggle, 

Wiggle, wiggle, wiggle 

This is the way the bunny wiggles his 

nose 

On Easter day! 

 

 This is the way he flops his ears, 

             Flop, flop, flop 

                       Flop, flop, flop 

This is the way he flops his ears 

On Easter day! 
 

https://us.123rf.com/450wm/smile3377/smile33771807/smile3377180700038/114909800-weso%C5%82ych-%C5%9Bwi%C485t-% 

wielkanocnych-wielkanocny-kr%C3%B3lik-z-pisanki-zaj%C4%85czek-wielkanocny.jpg?   

 

This is the way he shakes his tail, 

Shake, shake, shake, 

Shake, shake, shake 

This is the way he shakes his tail 

On Easter day! 

This is the way the bunny hops, 

Hop hop hop, 

Hop, hop, hop 

This is the way the bunny hops 

On Easter day! 
 



  
  
 
 

„Catch a colour” („Złap kolor”) 

Jest to zabawa ruchowa z użyciem piłki. 

Dziecko  łapie piłkę , kiedy słyszy w języku 

angielskim różne nazwy kolorów. 

Nie może jej złapać kiedy usłyszy 

słowo  „black” (czarny). 

 
 

 

 
https://a.allegroimg.com/s512/119b3c/69cb103a482b9dd1d50c8ea437c5/PILKA-PLAZOWA-KOLOROWA-DMUCHANA-XXL  

 

 

Easter egg hunt – poszukiwanie jajek wielkanocnych 

 

Przywołując Wielkanocne zabawy nie może wśród nich zabraknąć Easter egg hunt.  

Jajeczka (Easter eggs), których szukają Brytyjczycy w wielkanocny poranek, są zrobione z 

czekolady i są puste w środku. Dzieci wierzą, że jajeczka przynosi Wielkanocny Króliczek 

(Easter Bunny). Dorośli chowają jajeczka w ogrodzie lub domu, a dzieci szukają jajeczek, 

podążając za wskazówkami. Zazwyczaj jest tak, że każde dziecko znajduje jajko. Nie 

powinno ich zabraknąć dla nikogo. 
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/56df092c4c2f851a20d406d2/1551207146336-

4MUDJ60AAP8A0ED2Y2MW/shutterstock_605771636.jpg?format=1500w 

 

 

Spring 

Spring is here, 

let’s give some cheer! 

Flowers bloom, 

I blow balloons. 

The kids play, 

Say hooray! 

Spring is today 

 

 

 

 

 
 

https://a.allegroimg.com/s512/119b3c/69cb103a482b9dd1d50c8ea437c5/PILKA-PLAZOWA-KOLOROWA-DMUCHANA-XXL


  
  
 

Color by word 
Zadaniem dziecka jest odszukać wyraz z kwiatka na kropce na dole strony, a następnie 

pokolorować go zgodnie z kolorem kropki. 

 

 

 Opracowała K.P.



  
  
 

 

 

Ciekawostki o gniazdach ptaków 
 

Wiosna już w pełni. Nieodłącznym elementem życia większości ptaków jest budowa gniazd. 

Niektóre wiją je w gałęziach drzew, inne ukrywają w trawie, trzcinach lub zasiewach. Są takie, które 

preferują dziuple, inne lepią je ze śliny zmieszanej z gliną lub błotem, jeszcze inne wykorzystują 

gniazda innych gatunków. 

 Gniazda przybierają przeróżne kształty: jedne składają się z zaledwie kilku patyków 

ułożonych na krzyż, inne to prawdziwe dzieła architektury. Bywają tak wielkie, że łamią się pod nimi 

gałęzie, dachy, słupy, albo i zatykają kominy. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych gatunków 

ptaków i sposoby ich gniazdowania.

 

Skowronki 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skowronki#/media/Plik:Alauda_arvensis_2

.jpg  

Te piękne ptaki zwiastujące wiosnę budują 

gniazda na ziemi, pośród niskiej i zielonej 

roślinności, najczęściej z końskiego włosia i 

traw. Zwykle przylatują w pobliże gniazda, ale 

dochodzą do niego pieszo, by nie doprowadzić 

drapieżników. 

 

Bociany 

Najchętniej zajmują stare gniazda, zasiedlane 

przez wiele lat i pokoleń, w których naprawiają 

szkody powstałe po okresie zimowym. 

Budując nowe gniazdo, najchętniej korzystają z 

pomocy człowieka. Wybierają platformy zbite 

z desek, przymocowane na słupach 

energetycznych, koła od wozu umieszczone na 

wysokich drzewach lub dachach. Bociany 

znoszą chrust z całej okolicy. Najdłuższe 

gałęzie mogą mieć długość nawet półtora 

metra. Do wyściełania gniazda używają słomy, 

korzonków i suchych traw, a nawet 

znalezionych szmat, papieru, folii i sznurków. 

Opieką nad potomstwem zajmują się oboje 

rodzice, nie tylko karmią, ale i w upalne dni 

opryskują maluchy wodą. https://www.rmf.fm/bajeczna-

polska/amp,25161,bociany-odlatuja-wczesniej-niz-zwykle-czy-to-koniec-

lata.html  

Żywią się owadami: pasikonikami i 

chrząszczami, również jaszczurkami, wężami, 

pisklętami i małymi zającami. W latach 

obfitujących w myszy i norniki zjadają prawie 

wyłącznie gryzonie, pomagając w ten sposób 

rolnikom chronić uprawy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skowronki##/media/Plik:Alauda_arvensis_2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skowronki##/media/Plik:Alauda_arvensis_2.jpg
https://www.rmf.fm/bajeczna-polska/amp,25161,bociany-odlatuja-wczesniej-niz-zwykle-czy-to-koniec-lata.html
https://www.rmf.fm/bajeczna-polska/amp,25161,bociany-odlatuja-wczesniej-niz-zwykle-czy-to-koniec-lata.html
https://www.rmf.fm/bajeczna-polska/amp,25161,bociany-odlatuja-wczesniej-niz-zwykle-czy-to-koniec-lata.html


  
  
 

Jaskółki 
https://ladnydom.pl/Ogrody/7,113395,21764951,jaskolki.html  

 

Budują swoje gniazda z gliny i grudek błota, 

które sklejają śliną i usztywniają trawami i 

słomą. Kształt tych gniazd przypomina 

otwartą od góry kulę wyściełaną piórami i 

roślinami. Jaskółki najczęściej gnieżdżą się 

wewnątrz stajni, stodół, korytarzy, pod 

mostami i przy rurach. W miastach budują 

swoje lepianki wewnątrz bram kamienic. 

 

Łabędzie 
https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/dlaczego-labedzie-sa-

najbardziej-lojalnymi-zwierzetami/wx3rlfs  

Żywią się trawą i roślinami, a także wodnymi 

ślimakami i małżami. Pływają bardzo szybko, 

ustawiając pióra skrzydeł pod wiatr. Łączą się 

trwale w pary. Gniazda budują na ziemi. 

 

 

 

Sikorki 
https://twojogrodek.pl/Pozyteczny-ptak-w-ogrodzie-sikorka-Dlaczego-

warto-ja-zwabic  

Gnieżdżą się w dziuplach, budkach lęgowych, 

opuszczonych gniazdach. Mogą założyć 

gniazdo nawet w starym czajniku lub skrzynce 

na listy. Jesienią zjadają jajeczka i larwy 

owadów ukryte w szczelinach gałęzi. 

Potrafią zjeść 24 owady w ciągu minuty i 

odwiedzić w ciągu doby około tysiąca drzew. 

 

Kukułki 
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/kukulka-pospolita-opis-

wystepowanie-i-zdjecia-ptak-kukulka-pospolita-ciekawostki,23919.html  

 

Nie tworzą par. Nigdy nie zakładają gniazd ani 

nie wychowują piskląt – swoje jaja podrzucają 

do gniazd innych ptaków. Zjadają owady, 

szczególnie owłosione gąsienice motyli, 

których często unikają inne ptaki. 

Opracowała K.B.

 

https://ladnydom.pl/Ogrody/7,113395,21764951,jaskolki.html
https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/dlaczego-labedzie-sa-najbardziej-lojalnymi-zwierzetami/wx3rlfs
https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/dlaczego-labedzie-sa-najbardziej-lojalnymi-zwierzetami/wx3rlfs
https://twojogrodek.pl/Pozyteczny-ptak-w-ogrodzie-sikorka-Dlaczego-warto-ja-zwabic
https://twojogrodek.pl/Pozyteczny-ptak-w-ogrodzie-sikorka-Dlaczego-warto-ja-zwabic
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/kukulka-pospolita-opis-wystepowanie-i-zdjecia-ptak-kukulka-pospolita-ciekawostki,23919.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/kukulka-pospolita-opis-wystepowanie-i-zdjecia-ptak-kukulka-pospolita-ciekawostki,23919.html


  
  
 

,,Emocje” – projekt badawczy w gr. 1 

Cele: 

• kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych 

i innych osób, 

• rozwijanie empatii, 

• rozwijanie umiejętności 

konstruktywnego rozwiązywania problemów, 

• rozwijanie poczucia przynależności do 

grupy, 

• budowanie poczucia własnej wartości, 

• kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za swoje czyny. 

Projekt – „Emocje” w ramach którego została 

wykonana praca konstrukcyjno – plastyczna.

 
Podczas projektu  dzieci nazywaliśmy emocje: 

np. złość, radość, smutek, strach 

przedstawione na obrazkach lub wyrażane 

przez inne osoby oraz  poznawaliśmy sposoby 

na radzenie sobie szczególnie z tymi 

negatywnymi. Omawialiśmy różne trudne 

emocjonalnie sytuacje i poszukiwaliśmy 

najlepszych rozwiązań.  

 

,,Bombka” – projekt badawczy w gr. 2  

W grudniu realizowaliśmy projekt „Bombka”. 

Najpierw stworzyliśmy siatkę pytań czyli tego,  

czego chcemy się dowiedzieć na temat 

bombek. Podczas zajęć oglądaliśmy nasze 

bombki, porównywaliśmy ich wielkość, kształt 

i kolor. Obejrzeliśmy film, z którego 

dowiedzieliśmy się, jak te ozdoby choinkowe 

się produkuje. Samodzielnie wykonaliśmy 

bombki styropianowe, którymi ozdobiliśmy 

naszą choinkę oraz papierowy szablon. 

Nauczyliśmy się piosenki „Bombki kolorowe”. 

 

 

,,Mydło” – projekt badawczy w gr. 2 

Na przełomie lutego i marca w naszej grupie 

realizowany był projekt „mydło”. Pierwsze 

zajęcia poświęciliśmy na skonstruowanie siatki 

pytań.  Dzięki rodzicom zgromadziliśmy 

różnego rodzaju mydła. Mieliśmy ogromną 

frajdę, gdy je wąchaliśmy i zastanawialiśmy się, 

co to za zapach. Porównywaliśmy także ich 

konsystencję, kolor i kształt. Oglądając film 



  
  
 

„Domisiowe brudasy”, dowiedzieliśmy się jak 

ważne jest dbanie o higienę. Utrwaliliśmy 

technikę mycia rąk. Wykonaliśmy też 

eksperymenty – sprawdzaliśmy, w jakiej 

temperaturze mydło szybciej się rozpuszcza,  i 

jak brud zachowuje się, gdy do wody dodamy 

mydła. 

 
Zastanawialiśmy się, czy mydło służy tylko do 

mycia – przekonaliśmy się, że możemy także z 

jego pomocą zrobić pranie, jak również 

świetnie się bawić, robiąc bańki mydlane. Na 

koniec samodzielnie wykonaliśmy mydełka. 

 

,,Kosmos” – projekt badawczy w gr. 4  

W miesiącu lutym dzieci w grupy IV 

realizowały projekt „Kosmos”. Jagódki 

zdobywały nowe doświadczenia i wiedzę.  

Przez cały tydzień poznawaliśmy rodzaje 

statków kosmicznych, dowiedzieliśmy się, co 

to jest wahadłowiec, stacja kosmiczna i satelita. 

Dzieci stały się badaczami kosmosu i poznały 

planety Układu Słonecznego. Nasz ekspert 

Franek – przedszkolak z naszej grupy pomógł 

nam zgłębić temat projektu. Oglądaliśmy filmy 

i ilustracje przedstawiające ten ciekawy i 

tajemniczy temat. Zwieńczeniem projektu 

była praca plastyczna p.t. „Rakiety”,  w której 

dzieci malowały gwiazdy. 

 

  

„Podróż do Krainy Emocji’’ – projekt 

badawczy w gr. 5 

Cele: 

• doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i wyrażania emocji, 

• rozwijanie zdolności odczuwania i 

rozumienia relacji społecznych, 

• uwrażliwianie na kontakt wzrokowy i 

słuchowy,  

• rozwijanie umiejętności 

komunikowania się z innymi, 

• kształtowanie umiejętności aktywnego 

słuchania i czekania na swoją kolej.  

W ramach projektu została wykonana praca 

plastyczna 



  
  
 

- 

odzwierciedlenie aktualnego nastroju dziecka. 

Stworzono kącik emocji,  kodeks złości, 

butelki do pozbywania się smutku, a także 

grupowe drzewko emocji. Głównym celem 

realizacji projektu edukacyjnego „Emocje” w 

grupie Sówki było rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i 

innych. W ciągu tego tygodnia dzieci 

uczestniczyły w wielu interesujących zabawach 

i zadaniach – dobrze się przy tym bawiąc. 

 

,,Zawody” – projekt badawczy w gr. 6  

W lutym 2022 - grupa VI realizowała projekt 

Zawody. Głównym założeniem projektu było 

budowanie wiedzy dzieci o świecie 

społecznym  poprzez zapoznanie z różnymi 

rodzajami zawodów. Dzieci tworząc siatkę 

pytań, wyłoniły 3 profesje, które zostały 

dokładnie omówione. Przedszkolaki poznały 

pracę policjanta, fryzjera oraz  kucharza. 

Podczas zajęć poznały atrybuty 

charakterystyczne dla danego zawodu, 

doskonaliły umiejętność pracy w małych 

grupach, a także kształtowały zdolność 

prezentowania się na forum grupy. Każde 

dziecko już wie, kim chce zostać w przyszłości  

 

 

,,Książka” – projekt badawczy w gr. 7  

 

Wspólnie zbudowaliśmy siatkę pytań, na które 

szukaliśmy odpowiedzi podczas trwania 

projektu. Poznaliśmy budowę książki, 

kategorie literatury, dowiedzieliśmy się, po co 

pisze się książki. Oglądaliśmy film edukacyjny 

na temat tego, jak dawniej zapisywano różne 



  
  
 

informacje i na czym były one umieszczane. 

Poznaliśmy historię papieru począwszy od 

glinianych tabliczek, po papirus, pergamin aż 

do papieru. Dowiedzieliśmy się kto i po co 

wynalazł druk. Wykonaliśmy doświadczenie, 

w którym sami wytworzyliśmy papier, metodą 

czerpania ze ścinek i resztek recyklingowych. 

Wykonaliśmy zakładki do książek, 

nauczyliśmy się piosenki „Mała książka, wielki 

człowiek” i nagraliśmy do niej klip muzyczny 

z aranżacją ruchową. Wyruszyliśmy w 

wirtualną wycieczkę po drukarni i bibliotece. 

Wspólnie napisaliśmy powieść science-fiction 

„Kosmiczne Żabki” i zaprojektowaliśmy 

ilustracje. Rozwijaliśmy nasze umiejętności 

czytelnicze oraz wyobraźnię, wyszukując w 

książkach poznane litery, układając wyrazy z 

rozsypanek literowych oraz układaliśmy 

historyjki obrazkowe tworząc opowiadania na 

nowo. Zrobiliśmy także matematyczne zbiory 

księgowe, wymyślaliśmy zadania tekstowe, 

kodowaliśmy obraz książki przy użyciu maty 

do kodowania. Rozwijaliśmy słownictwo w 

języku angielskim związane z tematyką 

projektu. 

 

,,Piłka” – projekt badawczy w gr. 8 

 

W terminie 7-11.02 grupa 8 realizowała 

projekt „piłka”. Dzieci poszerzyły swoją 

wiedzę na temat piłek, jej rodzajów, oraz 

możliwości wykorzystania w różnych grach 

zespołowych. Na koniec projektu dzieci 

wykonały wspólnie grę planszową, która 

zawierała elementy matematyczne, słówka z 

języka angielskiego, jak i ćwiczenia 

gimnastyczne. 

 

 

,Zabawki” – projekt badawczy w gr. 10  

 

W dniach od  8.11 do 12.11.21 w grupie X 

realizowany był projekt „Zabawki”. Dzieci 

zapoznały się z wyglądem zabawek, którymi 

bawili się ich rodzice oraz tymi, którymi 

obecnie bawią się dzieci. Stworzyliśmy mapę 

myśli, na której nauczyciel zapisał pytania  



  
  
 

dzieci, dotyczące wybranych zabawek. Przez 

cały tydzień robiliśmy samodzielnie zabawki 

między innymi: grzechotki, autka, statki 

kosmiczne. Wykonaliśmy rysunki naszych 

ulubionych zabawek. Obejrzeliśmy film 

dotyczący zabaw i zabawek – tych dawnych i 

współczesnych. Dzieci zobaczyły, ile radości 

przynosi proces własnoręcznego tworzenia 

zabawek.  

 

 

,,Jabłko” – projekt badawczy w gr. 9  

Na przełomie listopada i grudnia grupa 

Pszczółki zrealizowała projekt badawczy 

„Jabłko”. Pierwszego dnia przygotowana 

została siatka pytań do projektu, na które 

dzieci w trakcie kolejnych zajęć chciały 

uzyskać odpowiedzi. Kolejnym etapem było 

przeprowadzenie zajęć wprowadzających w 

tematykę projektu oraz sprawdzenie wiedzy 

dzieci na temat jabłek. Interesujące było także 

dzielenie się  doświadczeniami związanymi z 

jabłkami.  

Temat projektu „Jabłko” zainteresował dzieci. 

Na wszystkie pytania, które postawiliśmy na 

początku projektu uzyskaliśmy odpowiedzi. 

Dzieci chętnie brały udział w zajęciach 

badawczych. Szczegółowo poznawały jabłka, 

jednocześnie wzbogacając swoje wiadomości: 

segregowały jabłka wg cech: kolor, wielkość, 

kształt. 

Próbowały owoców i określały ich  smak. 

Dowiedziały się, że są jabłka słodkie i kwaśne. 

Poznały, jakie witaminy zawierają, jakie są 

gatunki jabłek, czy są one zdrowe, jakie 

potrawy i przetwory  można z nich 

przygotować. Dzieci samodzielnie badały 

budowę jabłka, oglądały owoc przekrojony na 

pół. Określały, używając zmysłu dotyku rodzaj 

skórek na jabłkach, oglądały filmy edukacyjne, 

układały puzzle. Wykonały pracę plastyczną o 

tematyce związanej z naszym projektem. W 

czasie zajęć dzieci współpracowały ze sobą w 

zespołach, dzieliły się posiadanymi 

doświadczeniami.  

Podsumowaniem projektu edukacyjnego 

„Jabłko” było zorganizowanie wystawy prac 

dzieci i zdjęć wykonanych podczas jego 

realizacji. 

 



  
  
 

,,Zawody” – projekt badawczy w gr. 9 

Grupa IX w okresie od 21 do 25 lutego 

realizowała projekt „Zawody”. Dzieci poznały 

różne profesje oraz podzieliły się z innymi  

pomysłami na przyszłą pracę zawodową. 

Miały przyjemność oglądać prezentację 

zawodu pracownika biura podróży, 

przygotowaną przez jednego z rodziców. 

Obejrzały na tablicy multimedialnej film 

edukacyjny, opowiadający o pracy kucharza, a 

także o innych zawodach.  

 

 

,,Przyjaźń” – projekt badawczy w gr. 10  

W dniach 12.12.2021 – 17.12.2021 r. w grupie 

„Wiewiórki” został przeprowadzony projekt 

„Przyjaźń”. Dzieciom zostały przedstawione 

różne stany emocjonalne takie jak: złość, 

radość, smutek, strach, zazdrość zawstydzenie. 

Podczas projektu dzieci wspólnie układały gry, 

wykonywały prace plastyczne i techniczne 

związane z przyjaźnią. Dopowiadały brakujące 

części historyjek obrazkowych, zakończeń 

znanych baśni, opowiadań.  

Dzieci dowiedziały, się czym jest przyjaźń. 

Opracowały siatkę pytań, na które chciałyby 

poznać odpowiedzi. Wysłuchały wiersza „Nie 

ma nic cudowniejszego jak przyjaciel – mój 

kolego”. 

 

W czasie projektu dzieci poznały właściwe 

zachowanie w sytuacjach trudnych – 

nieporozumieniach, sporach, konfliktach. 

 

,,Wynalazki” – projekt badawczy w gr. 12 

W styczniu dzieci z grupy XII realizowały 

temat ,, Wynalazki" metodą projektu. 

Rozwój techniki i cywilizacji zawsze 

fascynował dzieci.  Powszechnie znane i 

stosowane wynalazki mają swoją interesującą 

historię. Dzieci poznały ją, a efekty swoich 

dociekań przedstawiły w swoich 

konstrukcjach z klocków, pracach 

plastycznych i rozmowach. W trakcie burzy 

mózgów wyłoniono wiele ciekawych 

pomysłów na opracowanie powyższej 

tematyki. Zweryfikowane propozycje dzieci 

zastosowano w projekcie. 

Głównym celem projektu było poznanie 

historii wybranych wynalazków oraz 

kształtowanie postawy świadomego, 

rozsądnego i bezpiecznego korzystania z nich. 

Innym zadaniem projektu było rozwijanie 



  
  
 

twórczości i kreatywnego myślenia poprzez 

malowanie oraz wymyślanie i opis 

nieistniejących jeszcze wynalazków wraz z ich 

zastosowaniem.

 

Dzieci bardzo się zaangażowały w realizację 

projektu. Efekty ich prac konstrukcyjnych 

oraz ich opis zostały nagrane i zaprezentowane 

rodzicom w postaci filmu.  

 

,,Muzyka” – projekt badawczy w gr. 14  

Projekt w naszej grupie był realizowany od 31 

stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r.    

Na początku realizowanego projektu, dzieci 

rozwijały twórcze myślenie zastanawiając się:    

,,Co to jest muzyka?” i ,,Gdzie mieszka 

muzyka?” 

 

Na podstawie opowiadania M. Orłonia 

,,Zbuntowana orkiestra” poszerzyły wiedzę na 

temat instrumentów oraz słownik pojęciowy o 

wyrazy: batuta, dyrygent, kompozytor, 

instrumenty blaszane i dęte, itd. Stworzyliśmy 

,,Kącik Małego Muzyka”. 

Wsłuchiwaliśmy się w różne odgłosy 

dobiegające np. z naszej kuchni, z sali obok, 

zza okna. Nazywaliśmy je i naśladowaliśmy. 

Szukaliśmy dźwięków w naszym ogrodzie 

przedszkolnym stukając np. o metal, drewno, 

beton, ogrodzenie itp. Podczas tych zajęć 

dzieci rozwijały słuch muzyczny, wyobraźnię i 

wrażliwość muzyczną. Doszły do wniosku, że 

wszystko może być źródłem dźwięku. 

Bawiliśmy się także w różne zabawy 

muzyczne. Nie mogło zabraknąć aktywnego 

słuchania muzyki klasycznej wg metody Batti 

Strauss. Graliśmy również na instrumentach 

muzycznych, a każde z dzieci mogło wcielić się 

w rolę dyrygenta. 

Poznaliśmy bliżej postać wybitnego polskiego 

kompozytora Fryderyka Chopina. 

Tańczyliśmy przy muzyce ,, Walc a-moll”. Jego 

muzyka była także inspiracją podczas zajęć 

plastycznych. Łączyliśmy ekspresję muzyczną 

z plastyczną podczas malowania nastroju 

muzycznego do utworu ,, Walca E-dur 

Chopina”. 

 

Dzięki realizacji projektu dzieci rozwinęły 

wrażliwość i wyobraźnię muzyczną, rozwijały 

umiejętność wnioskowania i logicznego 

myślenia. Zdobyta w ten sposób wiedza na 

pewno zostanie w ich pamięci na dłużej.  



  
  
 

 

CO SŁYCHAĆ W EDUKACJI 

WŁĄCZAJĄCEJ? 

http://www.sp45.lublin.pl/images/Artykuly/uczniowie3.png 

Nasza placówka od 1 września 2021 r. 

do 30 czerwca 2023 r. jest partnerem w 

pilotażowym projekcie „Model 

funkcjonowania Specjalistycznych 

Centrów Wspierających Edukację 

Włączającą”. Pisaliśmy o tym w 

poprzednim wydaniu gazetki 

przedszkolnej.  

Rozpoczęte w ubiegłym roku 

działania rozwijają się i przebierają różne 

formy. W lutym i marcu 2022 r. cała kadra 

pedagogiczna wzbogacała swoją wiedzę w 

zakresie edukacji włączającej  i pracy w 

grupie zróżnicowanej. Podczas rady 

pedagogicznej ekspert w tej dziedzinie – 

Pani doktor Danuta Al. – Kamishy 

udzieliła nauczycielom wielu cennych 

wskazówek, które mogą oni wykorzystać w 

codziennej pracy z dzieckiem. 

Zorganizowane zostało również 

popołudniowe spotkanie dla rodziców, 

związane z codziennym funkcjonowaniem 

dzieci autystycznych.  

 

 

 

 

 

21 kwietnia 2022 r. warsztaty o tej 

samej tematyce zostaną przeprowadzone w 

grupie IX. Pragniemy, aby dzieci 

zrozumiały, że każdy z nas jest inny, ale 

wszyscy mamy takie same prawa, 

wszyscy jesteśmy członkami tej samej 

społeczności  i wszyscy chcemy być 

szczęśliwi – zgodnie z myślą przewodnią 

naszego SCWEW-u „Wszyscy to 

wszyscy”. W najbliższym czasie 

poszerzymy zakres działań i zorganizujemy 

dla innych grup przedszkolnych warsztaty, 

związane z  codziennym życiem dzieci z 

różnymi niepełnosprawnościami.  

Dzięki aktywności i chęci specjalistów 

naszego SCWEW-u Laski również rodzice 

odnieśli wiele korzyści z realizacji projektu. 

Mogli oni np. zasięgać indywidulanych 

konsultacji na różne tematy. I takie 

możliwości będą nadal. Zachęcamy do 

aktywnego uczestnictwa. Koordynatorem 

projektu w naszej placówce jest Pani 

dyrektor Iwona Fabiszewska.  

Dziękujemy również naszemu 

partnerowi czyli SCWEW Laski za 

wypożyczenie sprzętu i programów 

multimedialnych, które urozmaicają nasz 

proces edukacyjny i zwiększają jego 

efektywność. Mamy nadzieję na dalszą tak 

owocną współpracę.  

Opracowała I. F. 



  
  
 

 



  
  
 

W okienkach tabeli narysuj pisanki z 

odpowiednim wzorem i pokoloruj je, 

kierując się wskazówkami zawartymi 

w tabeli 



  
  
 
 

 

 

 

KĄCIK MATEMATYCZNY
 

ROZWIJANIE ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ 

Orientacja przestrzenna u dzieci, polega przede wszystkim na świadomości własnego ciała względem 

innych przedmiotów, osób, otaczającego świata. Jest to również umiejętność określania lewej i 

prawej strony w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Na orientację przestrzenną składa się 

także umiejętność określania stosunków między przedmiotami i orientowania się w schemacie ciała 

osoby, która znajduje się naprzeciwko. Rozwijanie orientacji przestrzennej u dzieci, szczególnie w 

wieku przedszkolnym jest bardzo ważne, ponieważ kształtują one swoje umiejętności poznawcze 

niezbędne do podjęcia nauki w szkole.  

Wielu rodziców jest świadomych tego, jednak wciąż zastanawiają się, w jaki sposób mogliby w 

codziennych sytuacjach rozwijać orientację przestrzenną u swoich dzieci.  

Przykładów zabaw jest bardzo wiele, lecz poniżej podamy propozycje tych najłatwiejszych, co 

sprawi, że każdy będzie mógł wykorzystać je w swoim domu. 

• Zabawa na określanie położenia 

danej rzeczy – zabawa ta może 

przypominać popularną zabawę w 

chowanego. Rodzic chowa dany 

przedmiot, a dziecko odnajduje go i 

określa miejsce, gdzie się znajdował np. 

za kanapą, pod stolikiem itp.  

• Zabawa określająca prawą/lewą 

stronę – bardzo dobrą grą planszową 

rozwijającą orientację przestrzenną i 

dodatkowo równowagę u dzieci, jest 

gra twister – rodzic może odczytywać 

w jaki sposób dziecko ma wykonać 

ruch na danym kolorze.  

• „Nazywanie części ciała” – jest to 

zabawa przeznaczona raczej dla 

młodszych przedszkolaków. Polega 

ona na tym, że dziecko stoi przed 

lustrem i próbuje nazywać części ciała, 

które widzi, a także rusza 

poszczególnymi częściami ciała, 

naśladuje i pokazuje miny w lustrze 

(dowolne miny lub związane 

z emocjami np. jestem wesoły, jestem 

smutny, jestem zły). 



  
  
 

• Zabawy ruchowe na określanie 

położenia – są to zabawy, przy 

których będziemy potrzebowali 

dodatkowych przedmiotów, np. piłki. 

Zadaniem dziecka jest słuchanie 

poleceń rodzica, tzn. stań za piłką, stań 

na prawej nodze obok piłki, weź do 

lewej ręki piłkę itp. Jest to zabawa 

rozwijająca nie tylko orientację 

przestrzenną, ale także pamięć 

ruchową dziecka.  

• „Zakodowane obrazki” – jest to 

zabawa przeznaczona dla starszych 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

Rozwija ona dodatkowo zdolności 

matematyczne dzieci. Do głównych 

zadań należy odkodowanie danego 

rysunku za pomocą konkretnych 

kodów. Drugim wariantem takich 

zabaw jest określanie kierunku 

poruszania się danego przedmiotu z 

pola „start” na pole „meta”. Dziecko 

podczas takich zabaw nie tylko rozwija 

swoją orientację przestrzenną, ale także 

koordynację wzorkową.  

Wyżej wymienione propozycje zabaw 

wspomagają dzieci w ich rozwoju 

poznawczym. Dzieci podczas codziennych 

sytuacji spotykają się z wyzwaniami 

dotyczącymi określania, gdzie dany 

przedmiot znajduje się, co daje im 

możliwość rozwoju swojej orientacji 

przestrzennej. 

Opracowała: P.K.
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