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Prawda, dobro, 

piękno - 

w duchu wartości 

 

 

 W tym roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele naszej placówki 

pracowali w oparciu o program „Planeta dzieci”. Jest on przeznaczony dla 

dzieci od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej. Realizowali podstawę programową, 

jednocześnie  rozszerzając treści o programy własne, organizując kółka 

zainteresowań zgodnie z potrzebami konkretnej grupy oraz organizując różne 

uroczystości zgodne z kalendarzem świąt tradycyjnych i  nietypowych. 

 Nauczyciele wspierali całościowy rozwój dziecka poprzez nauczanie – 

uczenie się, wychowanie i opiekę. Efektem  tego procesu jest osiągnięcie przez 

dzieci grupy III gotowości do podjęcia nauki w szkole oraz opanowanie  

umiejętności dzieci w grupie II i I w konkretnych obszarach rozwojowych: 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. 

Zachęcali również dzieci do podejmowania różnych aktywności 

tworzących swoją „bazę” wiedzy o świecie, do samodzielnego poznawania                         

i dochodzenia do wiedzy, by podejmowały decyzje i dokonywały wyborów.                           

I tym samym uczyły się  odpowiedzialności i samokontroli, uodparniały na 

stres i rozwijały umiejętność radzenia sobie z porażkami.  

W tej dbałości o umiejętności dziecka przewodziła im też myśl,                                  

że wszechstronny rozwój dotyczy również kształtowania osobowości, postaw                                                         

i wprowadzania dzieci w świat wartości. Owo wprowadzenie w świat wartości 

zostało ujęte w jednym z celów wychowania 

przedszkolnego sformułowane w podstawie 

programowej. Zgodnie z nim przedszkole 

umożliwiało dzieciom odkrywanie własnych 

możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń  w duchu wartości uniwersalnych: 

prawdy, dobra i piękna. Jest to tzw. Triada 

Platońska – wartości sformułowane już                           

w starożytności przez Platona. Dzięki 

rozpoznaniu przez człowieka wartości, którymi kieruje się w życiu, może on 

formułować właściwe cele życiowe, których osiągnięcie zapewni mu szczęście 

i poczucie spełnienia. Wartości pomagają podejmować właściwe decyzje, 

stanowią kryterium oceniania tego co dobre i złe. 



                                                                

 Wartości to drogowskazy wskazujące kierunek,  którym powinno się 

podążać i ułatwiają podejmowanie decyzji. Poprzez dokonywanie wyborów 

określonych wartości i postępowanie                                

w zgodzie z nimi dzieci integrują się ze 

społecznością, w której funkcjonują                  

i dla której przyjęte przez niego wartości 

są charakterystyczne. Wartości chronią 

przed podejmowaniem błędnych decyzji, 

krzywdzących innych i destrukcyjnych 

dla danej osoby. Trudno wyobrazić sobie 

wychowanie bez nauczania                               

i przekazywania wartości, które budują 

charakter dziecka. 

Podobne podejście do skutecznego nauczania wartości proponuje Katarzyna 

Olbrycht. Wychowanie do wartości rozumie ona jako: 

• odkrywanie, czyli poznawanie wartości poprzez ich nazywanie, rozmawianie 

o nich, wyjaśnianie przykładów, 

• przeżywanie wartości w codziennym życiu, zainteresowanie się nimi, 

emocjonalne zaangażowanie się w sytuacje, w których są przejawiane; 

• interioryzację – ćwiczenie postępowania, zachowania zgodnie z określonymi 

wartościami; 

• internalizację – świadome stosowanie przyjętych wartości 

Czasy, w których żyjemy, wymagają wychowania do wartości, ponieważ                 

w społeczeństwie coraz rzadziej są one przestrzegane, tracą na znaczeniu. 

Obserwujemy coraz więcej przykładów pomijania wartości uznawanych do 

niedawna za podstawowe: szacunek dla drugiego człowieka, jego poglądów, 

tolerancja dla inności, honor, prawdomówność. Coraz powszechniejsza staje 

się „mowa nienawiści”. Dlatego tak ważne  w wychowaniu jest akceptacja przez 

dziecko określonej wartości. Dzieje się to wtedy, gdy przyjmuje ono daną 

wartość jako swoją. Akceptacja wartości daje dziecku poczucie przynależności 

do grupy osób, które wyznają podobne zasady, a więc np. grupy przedszkolnej. 

Efektem końcowym wychowania do wartości jest przestrzeganie ich przez 

dziecko w codziennym życiu, postępowanie zgodnie ze swoimi wartościami. 

W związku z tym nauczyciele umożliwiali dzieciom zrozumienie 

znaczenia danej wartości między innymi realizując koncepcję pracy pod 

hasłem: „Każdy dzień może być wyjątkowy” obchody „świąt nietypowych.”                   

W kalendarzu każdy dzień może i  jest świętem, choć czasami dość mało 

znanym. W końcu każdy wie, że co roku możemy świętować Boże Narodzenie, 

Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, walentynki                       

i tak dalej… O tych świętach pamiętamy wszyscy. Kalendarz pełen jest również 

świąt, które są powiedzmy... nietypowe. Zaczynając np. od Dnia Pizzy, Drzewa, 



                                                                

Kundelka, Kropki, a skończywszy na hucznie obchodzonym w przedszkolu 

Dniu Pluszowego Misia.  

Obchody nietypowego święta miały miejsce w każdym miesiącu                              

i realizowane były przez wszystkie grupy. Miały one na celu wywołać 

zaciekawienie otaczającym światem, uatrakcyjnić pracę   z dziećmi i sprzyjać 

wszechstronnemu ich rozwojowi. Poprzez obserwację i zgodnego z nią 

zachowania dorosłych i rówieśników, informacje, rozmowy, działania 

praktyczne - matematyczne, twórcze – muzyczne i plastyczne, emocjonalne 

związane z danym świętem dostarczały dzieciom wzory postępowania 

charakterystyczne dla poszczególnych wartości  w odniesieniu do danego 

święta. Stwarzane sytuacje i kreatywne działania integrowały grupy podczas 

wspólnej nauki, pracy i zabawy. Wyzwalały pozytywne uczucia, wzmacniały 

własne wartości, kształtowały empatię, a przede wszystkim dostarczały 

dzieciom wiele radości i zadowolenia. 

Joanna Basiaga, Agata Kapusta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

Apel Twojego Dziecka   wg Janusza Korczaka 

 

 

 

 

1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co cię proszę. Niektórymi 

prośbami wystawiam cię jedynie na próbę.  

2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. 

Ja to wolę, bo to mi daje poczucie bezpieczeństwa.  

3. Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Ufam, że ty mi 

pomożesz wykryć je w zarodku.  

4. Nie rób tak, abym czuł się mniejszym niż jestem. To jedynie 

sprawia, że postępuję głupio, aby wydawać się dużym.  

5. Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mi pomaga,                     

gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.  

6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. Potrzebne mi są 

również doświadczenia bolesne.  

7. Nie przejmuj się zbytnio gdy mówię: "Ja cię znienawidzę".                             

To nie ciebie nienawidzę, ale twojej władzy, która mnie niszczy.  

8. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami.                        

One jednak przyciągają twoją uwagę, której potrzebuję.  

9. Nie zrzędź. Jeżeli będziesz tak robił, to będę się bronił przez 

udawanie głuchego.  

10. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo 

zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.  

11. Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie tak dobrze, jak bym 

chciał. Dlatego też niekiedy mijam się z prawdą.  

12. Nie przesadzaj, co do mojej uczciwości. To mnie krępuje                                  

i doprowadza do kłamania.  

13. Nie zmieniaj swych zasad postępowania ze względu na układy. 

To wywołuje we mnie zamęt i utratę wiary w ciebie.  



                                                                

14. Nie zbywaj mnie, gdy stawiam ci pytania. W przeciwnym 

wypadku zobaczysz, że przestanę cię pytać, a informacji 

poszukam sobie gdzie indziej.  

15. Nie mów mi, że mój strach i obawy są głupie. One są bardzo 

realne.  

16. Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonały i nieomylny. 

Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś 

taki.  

17. Nigdy nawet nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest 

poniżej twojej godności. Uczciwe usprawiedliwianie się wzbudza 

we mnie nadzwyczajną serdeczność ku tobie.  

18. Nie zapominaj, że lubię eksperymentować. Nie zabraniaj mi 

eksperymentować, gdyż bez tego nie mogę się rozwijać.  

19. Nie zapominaj jak szybko rosnę. Jest ci zapewne trudno 

dotrzymać mi kroku, ale proszę cię - postaraj się  

20. Nie bój się miłości. Po prostu mnie kochaj takiego, jaki jestem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

CO SIĘ DZIAŁO? WAŻNA SPRAWA, U NAS 

NAUKA I ZABAWA! 

 

DRODZY RODZICE SZUKAJCIE ZDJĘĆ Z ŻYCIA 

PRZEDSZKOLA NA 

www.przedszkole 78.com  GALERIA JODŁOWA 

 

 

„Każdy dzień może być wyjątkowy” 

WRZESIEŃ: 

• „Dzień jabłka” – GR. II. 

• „Dzień Chłopaka” – GR. II, III. 

•  

PAŹDZIERNIK: 

• Zajęcia sportowe w Centrum Gimnastyki i Akrobatyki GYM SPACE- dwa 

wyjazdy – GR. I, II, III. 

• „Dzień drzewa” – GR. II. 

• „Czy to jesień już”- wycieczka do Eko-samotni- GR. II, III. 

• „Światowy dzień owoców i warzyw” - GR. II, III. 

• „Święto Dyni” -  GR. II, III. 

• „Dzień Borsuka” -  GR. III. 

• „Dzień kundelka” -  GR. III. 

• „Jesienne inspiracje” – udział dzieci w międzyprzedszkolnym konkursie 

plastycznym -  Gr. II, III. 

LISTOPAD: 

• „Dzień Niepodległości” – GR.I, II, III. 

• „Dzień postaci bajkowych”- GR. III 

• „Andrzejki w przedszkolu – dzień wróżb i zabaw” – bal kostiumowy-  

GR.I, II, III. 



                                                                

• „Dzień bicia rekordów” - GR. III 

• „Dzień pluszowego misia” -  GR. III 

GRUDZIEŃ: 

• „W oczekiwaniu na św. Mikołaja”  - GR.I, II, III. 

• „Dzień Anioła” – GR. II. 

• Zajęcia sportowe w Centrum Gimnastyki i Akrobatyki GYM SPACE- trzy 

wyjazdy – GR. I, II, III. 

• „Dzień guzika” – GR. III. 

• „Zasiądźmy przy wspólnej wieczerzy” - spotkanie wigilijne przy opłatku: 

w GR. I, II, III 

STYCZEŃ: 

• „Dzisiaj w Betlejem” - nagranie i zamieszczenie na FB  Jasełek dla 

rodziców i dziadków – GR. III. Dziękujemy Panu Patrykowi Rayskiemu 

za pomoc w zrealizowaniu nagrania. 

• „Uczcijmy dzień Babci i Dziadka” - nagranie i zamieszczenie na FB  

Jasełek dla rodziców i dziadków – GR. I. 

• „Wesoła kolęda” - nagranie i zamieszczenie na FB  Jasełek dla 

rodziców i dziadków – GR. II. 

• Zajęcia sportowe w Centrum Gimnastyki i Akrobatyki GYM SPACE- 

wyjazd – GR. I, II, III. 

• Warsztaty z Robotyki – GR. II, III. 

LUTY: 

• „ Światowy dzień kota” -  GR.I 

• „W karnawale bawimy się doskonale” – zabawy w GR. I, II, III. 

• „Święto pączka”- GR. II. 

MARZEC: 

• „W poszukiwaniu Wiosny” - wycieczka do „Eko-samotnii” - GR. I. 

• Cykliczne opowiadania z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai – Gr. II. 

• Warsztaty z Robotyki – Gr. II, III. 

• Zajęcia sportowe w Centrum Gimnastyki i Akrobatyki GYM SPACE – 

wyjazd - Gr. I, II, III. 

• Powitanie wiosny korowód z gaikiem- GR. I, II, III. 

• „Dzień Matematyki” – GR. III. 

• Nagranie i zamieszczenie życzeń  z okazji Świąt Wielkanocnych -  GR. I, 

II, III. 

KWIECIEŃ: 

• „Kto chce być skrzacikiem” - uroczystość pasowania na przedszkolaka -  

GR. I.- nagranie na FB. 

• „Międzynarodowy dzień Tańca” – GR. II. 



                                                                

• „Kraina Pani Muzyki” – konkurs plastyczny  - GR. II, III, relacja na FB. 

• „Międzynarodowy dzień Higieny rąk” – GR. II. 

• „Góra Grosza” – akcja charytatywna. Bardzo dziękujemy naszym 

przedszkolakom ich rodzicom i personelowi. 

Udało się zebrać 490 zł 29 groszy. Zebrane monety zostały przekazane 

na rachunek towarzystwa „Nasz Dom” 

• „Światowy Dzień Książki” –GR. III, konkurs „Ratujmy nasz dom” -

układamy wspólnie bajkę” – GR. II, III, nagranie na FB. 

MAJ: 

• Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych - GR. I, II, III. 

• „Eko-samotnia” – kontynuacja współpracy z gospodarstwem 

ekologicznym, wycieczka GR. II, III. 

• „Uczcijmy pamięć ofiar II wojny światowej” – wycieczka na Glinnik                                   

w Przegorzałach – GR. III. 

• „Dzień flagi” – GR. I. 

• „Dzień Strażaka” – GR. I. 

• „Piętra lasu” - warsztaty grupowe – GR.I, II, III. 

• „Dzień dobrych uczynków”- Gr. II. 

• „Dzień Niezapominajki” – GR. III. 

• „Dzień Pszczoły” – GR. III. 

• Zajęcia sportowe w Centrum Gimnastyki i Akrobatyki GYM SPACE – 

wyjazd Gr. I, II, III. 

• „Dzień Ślimaka” – GR. III 

• „Cała łąka dla Mamy i Taty” – nagranie i zamieszczenie na FB występu 

z okazji Dnia Mamy i Taty - GR. II. Ponownie dziękujemy Panu Patrykowi 

Rayskiemu za pomoc w zrealizowaniu nagrania. 

• „Rowerem przez Kraków” – udział dzieci w konkursie plastycznym 

organizowanym przez Dom Kultury „Przegorzały” – GR. III. 

CZERWIEC: 

• „Dzieci z całego świata bawią się doskonale…” – sportowe obchody Dnia 

Dziecka w GR. I, II, III. 

• „Ahoj przygodo! Mamo, Tato płyńcie z nami”- nagranie i zamieszczenie 

na FB występu GR. III. Dziękujemy Panu Robertowi Datkiewicz za 

pomoc w zrealizowaniu nagrania. 

• „Uroczyste pożegnanie starszaków”- GR. I, II, III, relacja na FB. 

• „Dzień Rodziny” – nagranie i zamieszczenie na FB występu – GR. I. 

• Zajęcia sportowe w Centrum Gimnastyki i Akrobatyki GYM SPACE- 

dwa wyjazdy – GR. I, II, III. 

• Wycieczka do „Folwarku Zalesie” -  GR. I, II, III 

 



                                                                

Ponadto w roku szkolnym 2010/2021 dzieci uczestniczyły w grupowych 

kółkach zainteresowań: 

Gr. I  

• Nauczyciel Jadwiga Kulig: „Moja wizytówka – Odimienna Metoda Nauki 

Czytania I. Majchrzak”. 

Gr. II   

• Nauczyciel Ewa Miklowska: „Zabawa w teatr” - kółko teatralne. 

• Nauczyciel Dorota Ostafin: „Radość, relaks, odprężenie w ćwiczeniach 

W. Sherborne”  

Gr. III 

• Nauczyciel Agata Kapusta: „Dobry start w liter świat” - Metoda Dobrego 

Startu M. Bogdanowicz. 

• Nauczyciel Joanna Basiaga: „Paluszki pracują, prace pięknie wykonują” 

- kółko plastyczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

POCZYTAJ MI 

MAMO, 
POCZYTAJ MI 

TATO!  

 
 

 
Opowiadanie: "Wycieczka nad morze"  
 
       Zając Cezary i miś Gabryś wygrzewali się na słońcu. Był upalny lipcowy 

dzień.  
– Och, jak miło – westchnął Cezary i przeciągnął się na kocu.  

– Nie lubię lata – narzekał miś (Przesuwamy złączone usta raz                            
w prawo, raz w lewo)  

– jest ciepło – ufff...  
– duszno – ufff... – i nudno (Robimy smutną minę: układamy usta w 
podkowę). Podczas upałów zawsze robię się senny (Szeroko ziewamy).  

– Hmmm... – zastanowił się Cezary (Unosimy język do góry i na kilka sekund 
przyklejamy go do podniebienia). 

 – Może masz ochotę na małą wycieczkę?  
– Ooo... tak! – wykrzyknął uradowany miś.  

– Bardzo chętnie! Tylko dokąd? (Dotykamy czubkiem języka raz prawego, raz 
lewego kącika ust).  
– Na przykład nad morze – zaproponował zając.  

– Ojej! Nigdy nie widziałem morza. Jak ono wygląda? Czy jest duże?  
– Tak, ogromne (Szeroko otwieramy buzię) i bez ustanku szumi – szszsz... 

szszsz... szszsz...  
– Naprawdę? – zdziwił się miś. – W takim razie już idziemy.  

– Ha, ha, ha – serdecznie zaśmiał się Cezary. – Misiu, morze jest daleko. Nie 
zdołasz tam dojść.  
– Hmmm... Jak się tam dostaniemy? – zastanawiał się miś (Rozchylamy 

lekko usta i bardzo szybko machamy językiem od prawego do lewego kącika 
ust). 

 – Może poprosimy o pomoc konika Kasztanka? On ma bardzo mocne 
kopytka. (Energicznie klaszczemy  językiem o podniebienie, naśladując tętent 

koński).  
– Nic się nie martw, Gabrysiu. Pojedziemy nad morze pociągiem.  
– Właśnie, pociąg! Nie pomyślałem o nim! (Robimy zawstydzoną minę: zęby 

łączymy, dolną wargę opuszczamy).  
– Biegnij do domu, misiu. Jutro rano wyruszamy – zarządził zając.  

– Hurra, hurra! – zawołał uszczęśliwiony miś i szybko pobiegł do swojej 
chatki – tup, tup, tup. Biegnie – tup, tup, tup – patrzy, a tu tygrysek Urwisek 

bryka po łące – hops, hops, hops.  
– Hej, hej! Tygrysku! – zawołał uszczęśliwiony miś. – Nigdy nie zgadniesz, 
dokąd jutro jadę! Jest duże i robi szszsz... szszsz...  



                                                                

– Hmmm... Duże i robi szszsz... szszsz...? Co to może być? Jezioro?  

– Nie...  
– Już wiem! Morze!  

– Tak! Jedziemy z Cezarym nad morze! – potwierdził miś z zapałem.  
– Och, ale wam dobrze. Jak myślisz, czy ja też mógłbym pojechać?  
– Oczywiście, tygrysku. Zając bardzo cię lubi, na pewno nie będzie miał nic 

przeciwko, abyś jechał z nami.  
– To wspaniale! Kiedy wyruszamy?  

– Jutro rano. Spotkajmy się o dziewiątej przy tym dużym dębie.  
– W porządku. Już biegnę się pakować – powiedział tygrysek i radośnie 

pobrykał do swojego domku – hops, hops, hops.  
Następnego dnia przyjaciele spotkali się na polanie. Wszyscy byli bardzo 
szczęśliwi. Tylko zajączek wyraźnie był czymś strapiony. Siedział pod 

drzewem i nerwowo chrupał swoją marchewkę –chrup, chrup, chrup.  
– Ojoj, ojoj – mruczał pod nosem – nie wiem, czy wyłączyłem czajnik. Tak 

bardzo się spieszyłem...  
– Zajączku, pociąg za chwilę odjeżdża, nie będzie na nas czekał. Jestem 

pewien, że dobrze zamknąłeś chatkę i na pewno zdjąłeś czajnik z pieca – 
uspokajał go Urwisek.  
– Hmmm... Obyś się nie mylił, tygrysku. Co jednak będzie, jeżeli czajnik 

nadal stoi na ogniu i woda się gotuje – bul, bul, bul – a biedny gwizdek wciąż 
gwiżdże? (Gwiżdżemy). 

 – Cezary bardzo się zasmucił (Robimy smutną minę: usta układamy w 
podkowę), usiadł na trawie i znów zaczął nerwowo chrupać marchewkę – 

chrup, chrup, chrup.  
– W takim razie wracamy – westchnął tygrysek.  
– A co z naszą wycieczką? – zmartwił się Gabryś (Robimy smutną minę: usta 

układamy w podkowę).  
– Niestety, misiu, będziemy musieli zrezygnować z wycieczki.  

Gabryś usiadł na trawie i rozpłakał się (Unosimy język do góry, przyklejamy 
go do wałka dziąsłowego i wymawiamy długie „l”).  

– A- feee... Misiu, jesteś strasznym egoistą! – skarcił go Urwisek (Nadymamy 
policzki i robimy groźną minę). – Nie możesz myśleć tylko o sobie! – Tak się 
cieszył, że zobaczy morze – bronił Gabrysia zając. – Urwisku, nie miej mu 

tego za złe. Wrócę do chatki, a wy pojedziecie sami.  
– W żadnym wypadku! – zawołał Gabryś. – Zobacz, zajączku, już nie płaczę. 

Albo pojedziemy wszyscy, albo nikt!  
– To mi się podoba! – zawołał Urwisek. – Misiu, jesteś bardzo dzielny!  

Powoli poszli do chatki Cezarego. Szli: zając – kic, kic, kic – Gabryś – trep, 
trep, trep – Urwisek – hops, hops, hops. Doszli już do starej wierzby, gdy 
nagle zobaczyli wróbla Huberta.  

– Ćwir, ćwir, dzień dobry – przywitał się ładnie wróbelek. – Dlaczego jesteście 
tacy smutni? Ćwir, ćwir, może pomóc?  

– Zostawiłem czajnik na piecu – powiedział zmartwiony zajączek  
(Układamy wargi w podkowę).  

– Ćwir, ćwir, wcale nie! Ćwir, ćwir, przelatywałem przed chwilą koło twojego 
domku. Bałem się, że jeszcze śpisz, więc zajrzałem przez okno do chatki.  
– Iii...? Widziałeś mój piec? Jesteś absolutnie pewny, że nie było na nim 

czajnika?  



                                                                

– O tak, ćwir, ćwir, jestem pewny (Kiwamy głową i wysuwamy do przodu 

usta).  
– W takim razie biegnijmy, przyjaciele! – zawołał uradowany Cezary.  

– Może jeszcze zdążymy na pociąg!  
– Dziękujemy ci, wróbelku! – zawołał tygrysek i uśmiechnął się serdecznie do 
wróbelka (Uśmiechamy się szeroko: zęby lekko łączymy, wargi rozciągamy), 

Gabryś zaś i Cezary posłali mu piękne całusy – cmok, cmok (Przesyłamy 
całuski: usta zaokrąglamy i wysuwamy do przodu).  

– Ćwir, ćwir, polecę z wami i odprowadzę was na pociąg.  
Szybciutko podążyli w kierunku stacji. Zając kicał – kic, kic, kic  

– Gabryś tupał – tup, tup, tup  
– Urwisek skakał – hops, hops, hops – wróbelek frunął – frrr... frrr... frrr...  
W końcu przybyli na miejsce. Byli bardzo zmęczeni, usiedli więc na ławeczce 

(Daleko wysuwamy język na brodę).  
– Spokojnie – wysapał Urwisek – pociągu jeszcze nie ma. Ufff... Już 

myślałem, że nie zdążymy.  
– Ojojoj... – zmartwił się Cezary. – A jeżeli pociąg już odjechał? Ojojoj...  

– Nie panikuj, zajączku – uspakajał go Urwisek.  
– Zobaczysz, że pociąg lada chwila wtoczy się na stację – puf, puf, puf – 
wesoło zagwiżdże – uuu, uuu – i szybciutko zabierze nas nad morze – cz-cz-

cz, cz-cz-cz, cz-cz-cz. 
 – Obyś miał rację, tygrysku.  

Mijały minuty. Zegarek Cezarego nieubłaganie odmierzał czas – tik-tak, tik-
tak. Na próżno nasi przyjaciele spoglądali to w prawo, to w lewo (Dotykamy 

czubkiem języka raz prawego, raz lewego kącika ust).  
 

Co było dalej? Spróbuj sam wymyślić zakończenie tego 

opowiadania….rysując do niego ilustrację. POWODZENIA, PRACE NA 

PEWNO BĘDĄ CIEKAWE!!! 

 

O CZYM MÓWI 

RYSUNEK DZIECKA? 

Każda mama dobrze wie, jak 

cennym skarbem są rysunki dziecka. 
Dziecięce obrazki są kopalnią 
informacji ukazującą emocje, radości, 

lęki, smutki, a nawet charakter autora. 
Dlatego powinniśmy uważnie 

przyglądać się rysunkom dziecka. 
Dziecko poprzez rysunki wyraża to czego nie potrafi wyrazić słowami.  

Rysunek rodziny jest jednym z podstawowych źródeł 
diagnozowania dziecka. Z pracy dziecka możemy dowiedzieć się m.in. kto jest 
najważniejszy w domu. Istotna jest kolejność rysowania poszczególnych 

członków rodziny. Jeżeli najpierw powstanie tata ,oznacza to, że dziecko 
postrzega ojca jako osobę dominującą w rodzinie. W oczach dziecka ojciec 

zajmuje w domu najważniejszą pozycję. Ojciec jest tą osobą, z którą dziecko 



                                                                

pragnie się identyfikować, do której jest najbardziej przywiązane. Dziecko 

właśnie o niej myśli i do niej przywiązuje najwięcej uwagi. Osoba rysowana                     
w ostatniej kolejności jest tą, którą dziecko najmniej lubi, często nie akceptuje 

taką, jaką jest.  
Ten z członków rodziny, który jest podziwiany, kochany jest narysowany jako 
wyraźnie większy od pozostałych. Postać o mniejszym znaczeniu dla dziecka 

jest nieproporcjonalnie mniejsza, narysowana niestarannie z mniejszą ilością 
szczegółów, często brakuje jej  jakiejś części ciała, nogi, dłoni, narysowana jest                      

z użyciem mniejszej liczby kolorów, pospiesznie. Kolejnym kryterium oceny 
treści rysunku, branym pod uwagę, jest usytuowanie narysowanych postaci 

względem siebie. Dziecko najbliżej siebie umieszcza osobę, z którą czuje się 
najsilniej związane emocjonalnie. Bliskość może być podkreślona przez 
połączenie rękami. Osoby  nieakceptowane przez dziecko są na rysunku 

odsuwane.  Jeśli jedna z osób na rysunku jest przedstawiona bez rąk, znaczy, 
że między nią a rysującym  są nieporozumienia. Pominięcie dłoni oznacza brak 

czułości, miłości, zrozumienia w rodzinie. Gdy między sobą, a ojcem dziecko 
umieszcza szafę czy drzewo oznacza to, że nie czuje się przy nim bezpiecznie 

(np. tata jest zbyt stanowczy).  
Umieszczanie na rysunku dużego, dominującego domu jest interpretowane 
jako wskaźnik odrzucenia dziecka przez rodzinę. Patrząc na rysunek dziecka 

można też dokonać analizy jego charakteru.  
Na co więc warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na rozmiar i grubość 

kreski. Linie długie, rysowane z rozmachem i dużą siłą nacisku świadczą                      
o energii, odwadze, pewności siebie.                  

Z kolei  linie delikatne, rysowane niepewnie, małe postacie, dużo pustego 
miejsca na kartce świadczą o dziecku nieśmiałym lub pełnym obaw. Natomiast 
zamaszyste, szybkie wręcz chaotyczne pociągnięcia kredki cechują dziecko 

nadpobudliwe. Linie przerywane są przejawem większych lub mniejszych 
zahamowań, którym towarzyszy niezdecydowanie.  

Zdarza się, że jedna postać, w całym delikatnym rysunku, jest namalowana 
specjalnie mocno wyraźnie. Oznacza to, że dziecko wiążę z tą osobą bardzo 

silne emocje – może to być miłość i podziw lub odwrotnie – gniew czy wręcz 
agresja.  
Ważne jest też to jakich kolorów używa dziecko. Kolory maja znaczenie 

psychologiczne, każdy kolor ma pewną wartość emocjonalną.  
czerwony – wyraża potęgę pragnień, jest też oznaką agresywności a niekiedy 

gniewu. Obfitość czerwieni może oznaczać pobudzenie i oznakę ruchu 
niebieski – wyraża wrażliwość, zamknięcie się w sobie 

fiolet - wyraża połączenie przeciwieństw i pragnienie czegoś innego. Jeśli 
odcień fioletu pojawia się zbyt często oznacza niepokój, lęk 
żółty – to synonim radości, optymizmu, to spontaniczność i otwartość 

zielony – oznacza wytrwałość, upór, stanowczość 
pomarańcz – wyraża radość, wesołość, dynamizm 

brąz – oznacza fizyczne dążenie do bezpieczeństwa. Jeżeli dziecko rysuje osobę 
na brązowo to wyraża w ten sposób brak bezpieczeństwa od tej osoby 

róż – oznacza spokój, równowagę, harmonię 
czarny – zawiera w sobie smutek, niekiedy rozpacz, jeżeli używa się jej                                    
w nadmiarze. Drobne czarne plamki oznaczają lęk 



                                                                

szary – jest neutralna. Jeżeli dziecko używa często szarego koloru, można 

sądzić, że ma trudności w wyrażaniu uczuć i przechodzeniu do czynów.  
Jeżeli na rysunku dziecka wszystkie postaci się uśmiechają i nikt nie został 

pominięty świadczy to o tym, że dziecko dobrze czuje się w swojej rodzinie                                 
i postrzega ją jako szczęśliwą. Natomiast gdy postaci są smutne, złe bądź mają 
srogie miny wskazuje to na przykre emocje związane z sytuacją w domu. Osoby 

pozbawionej twarzy lub odwróconej tyłem dziecko nie akceptuje. Warto wtedy 
zapytać dziecko , kim ona jest i czemu właśnie tak została przedstawiona. 

Wiele dzieci zdradza w ten sposób swoje pragnienia ograniczenia kontaktów                       
z ta osobą. Nie sterujmy więc małym artystą. Pozwólmy mu kierować się 

wyobraźnią i swobodą w tworzeniu rysunków. Prac młodszych dzieci nie wolno 
krytykować. Niech tworzą, jak chcą, byle nie flamastrami, nimi nie da się 
jednolicie zamalować płaszczyzny. 

Kiedy w obrazkach naszego dziecka coś nas zaniepokoi np. wszystkie 
prace są ponure i niestaranne wtedy najlepiej wybierzmy się z nim do 

psychologa, ale w żadnym przypadku nie krytykujmy. Specjalista 
najlepiej odczyta zaszyfrowane w rysunkach wiadomości. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



                                                                

 

 

 

 

 

 

ŁAMIGŁÓWKI DLA SPRAWNEJ RĄCZKI                                   

I MĄDREJ GŁÓWKI 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ WPISUJĄC W ODPOWIEDNIE POLA NAZWY 

NARYSOWANYCH PRZEDMIOTÓW. W WYRÓŻNIONEJ KOLUMNIE, 

ODCZYTAJ I NAPISZ PONIŻEJ POWSTAŁE HASŁO 

 

 

 

 



                                                                

POKOLORUJ NAJPIĘKNIEJ JAK POTRAFISZ  



                                                                

POKOLORUJ, WYTNIJ PO LINIACH I ZŁÓŻ W CAŁOŚĆ POWSTAŁE 

PUZZLE 



                                                                

TEN OBRAZEK MOŻESZ WYKLIĆ PAPIEREM KOLOROWYM, BIBUŁĄ LUB 

PLASTELINĄ 

 



                                                                

MAMO, TATO CZASEM NIEWIELE POTRZEBA 

 

A MOŻE WSPÓLNIE NARYSUJECIE SWOJE CIEKAWE PROPOZYCJE 

WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU? 

 



                                                                

RYSUJ STARANNIE PO ŚLADZIE  



                                                                

POKOLORUJ OBRAZEK WEDŁUG KODU 

 

 

 



                                                                

 

 

MATEMATYKA – FAJNA SPRAWA – I WESOŁA                           

I CIEKAWA 

POLICZ I NARYSUJ TYLE SAMO KROPEK LUB WPISZ LICZBĘ 



                                                                

  

DODAJ ZWIERZĘTA W WAGONIKACH – PRZEKONASZ SIĘ ILE POJEDZIE 

NA WAKACJE? 

 

 



                                                                

POŁĄCZ OBRAZEK Z CIENIEM 

 

 

 



                                                                

POMÓŻ KASI WYKONAĆ OBLICZENIA Z ZAKRESU DODAWANIA 

 

 

 

 



                                                                

POŁĄCZ LINIĄ W PARY 

 



                                                                

POŁĄCZ Z ODPOWIEDNIM AKWARIUM, POLICZ I NARYSUJ PONIŻEJ 

TYLE SAMO KROPEK LUB WPISZ LICZBĘ RYBEK 

 

 

 

 



                                                                

POŁĄCZ CYFRĘ 2 Z OKIENKAMI, Z ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ ELEMENTÓW 

 

 



                                                                

POŁĄCZ CYFRĘ 3 Z OKIENKAMI, Z ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ ELEMENTÓW 

 

 

 



                                                                

WPISZ W OKIENKO WYNIK DODAWANIA 

 



                                                                

• POKOLORUJ ZAMEK ZGODNIE Z KODEM 

• DOKOŃCZ RYSOWANIE FIGUR NA MOTYLU. POKOLORUJ JE 

WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU 

• NARYSUJ TYLE KRESEK, ILE WSKAZANYCH FIGUR JEST NA 

MOTYLU 

• DOKOŃCZ WZÓR WEDŁUG RYTMU – NAZWIJ WSZYSTKIE FIGURY 

GEOMETRYCZNE 



                                                                

 

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ GRĘ – ŚCIGANKĘ 

• NAPISZ NA PLANSZY BRAKUJĄCE LICZBY OD 1 DO 20, 

• OPOWIEDZ, CO WYDARZYŁO SIĘ W CZASIE GRZYBOBRANIA. 

POWIEDZ, W KTÓRYM MIEJSCU DZIECI SIĘ ZATRZYMAŁY, W KTÓRYM 

MUSIAŁY ZAWRÓCIĆ Z DROGI, A KTÓRYM POSZŁY NA SKRÓTY. 

• NARYSUJ STRZAŁKI ZGODNIE Z TWOIM OPOWIADANIEM. 

• POKOLORUJ ILUSTRACJĘ. 

• PRZYGOTUJ PIONKI I KOSTKĘ I ZAPROŚ DO GRY KOLEŻANKĘ 

LUB KOLEGĘ, BRATA LUB SIOSTRĘ, A MOŻE MAMĘ LUB TATĘ. 



                                                                

 

 

 

 

 

 

 

WAKACYJNE ŻYCZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAGOWAŁA: JOANNA BASIAGA, AGATA KAPUSTA 

„WAKACJE”   - D. Rączkowska 

 

Za drzwiami przedszkola czekają wakacje, a lato zaczyna słoneczne 

wariacje. 

 

Las za nami tęskni, szykuje jagody, a pani w cukierni już nakłada 

lody. 

 

Każda rybka w rzece wie, że przyjeżdżamy, a z każdym małym 

ptaszkiem chętnie się poznamy. 

 

Wiatr – świetny przyjaciel obmyśla kawały, śmieje się i tańczy ten 

figlarz wspaniały. 

 

Słońce już włożyło ciemne okulary, nie wypuści deszczu zza nieba 

kotary. 

 

Wszystkie żaby w stawach uczą się kumkania, żeby nam rechotać 

piosenkę do spania. 

 

Za progiem przygoda czas wyruszyć w drogę.  
 

Ja – cudnych wakacji życzyć tylko mogę. 

 


