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Program wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 

 
 W tym roku nauczyciele wszystkich grup pracowali na programie „Plac zabaw”          

z wydawnictwa PWN. Program ten opiera się na  teorii konstruktywizmu w  edukacji 

stworzonej i rozwiniętej przez J. Piageta, L. Wygotskiego i  J. Brunera. 

Jest przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (3–6 lat) o różnych 

potrzebach edukacyjnych i odpowiedni zarówno dla dzieci rozwijających się harmonijnie, jak 

również przejawiających specjalne potrzeby edukacyjne i wychowawcze.  

Zgodnie z  teorią konstruktywizmu edukacyjnego poznajemy rzeczywistość nie 

poprzez absorbowanie informacji płynących z  zewnątrz, lecz przez samodzielne budowanie 

konstrukcji złożonej z tych informacji. Informacje te można zdobywać poprzez czytanie 

książek, oglądanie filmów, poznawanie świata wszystkimi zmysłami, własne refleksje oraz – 

przede wszystkim – kontakt ze środowiskiem społecznym i kulturowym. Samodzielne 

uczenie się jest procesem nadawania znaczenia tym informacjom, tworzenia z nich bazy do 

kształtowania nowych pojęć i interpretowania doświadczeń.  

W odniesieniu do dzieci przedszkolnych z teorii konstruktywizmu wynikają dwie 

podstawowe postawy.  

Pierwszą z nich jest 

aktywność poznawcza. 

Dziecko jest podmiotem 

poznającym – w  działaniu 

(zabawie swobodnej, 

zabawie dydaktycznej, 

doświadczeniach 

badawczych, grach, 

samodzielnym poszukiwaniu 

informacji itp.) uczy się, 

tworząc bazę doświadczeń. 

Wkłada w  to wiele wysiłku i  

starań, a  jednocześnie 

mocno angażuje się 

emocjonalnie. Dzięki temu, 

że cały czas jest aktywne, a 

poznanie wiąże się z emocjami, wiedza jest zapisywana i utrwalana w umyśle. Ponadto 

dziecko nieustannie weryfikuje informacje, przestawia je, koryguje, łączy i rozdziela, tworząc 

schematy poznawcze. Pozwala to na samodzielne konstruowanie wiedzy pod kierunkiem osób 

z najbliższego otoczenia i dzięki ich udziałowi.  

J. Bruner dowodził, że główny mechanizm w procesie poznawania świata przez 

człowieka to wyszukiwanie różnic i podobieństw między przedmiotami i zdarzeniami oraz 

przetwarzanie informacji w  taki sposób, aby można je było połączyć w sensowne kategorie. 

Zalecał zatem uczenie się przez odkrywanie. W  swojej koncepcji podkreślał znaczenie 

intuicji dziecięcej i  pojęć potocznych. Zachęcał do  pozostawienia dzieciom możliwości 

doświadczania, eksperymentowania, badania świata, wchodzenia w relacje z innymi.  

Nauczanie w koncepcji L. Wygotskiego powinno być spójne z  poziomem rozwoju 

dziecka. To wymaga ustalenia dwóch poziomów rozwoju: zarówno aktualnego rozwoju 

funkcji psychicznych (efektu zakończonych już cyklów rozwojowych), jak i  najbliższego 

możliwego rozwoju (dopiero kształtujących się funkcji będących w  początkowym etapie 

rozwoju). W  ten sposób można zdiagnozować strefę najbliższego rozwoju dziecka, czyli 

różnicę pomiędzy poziomem zadań możliwych do  wykonania z  pomocą dorosłego,               

a  poziomem zadań możliwych do rozwiązania samodzielnie. Strefa najbliższego rozwoju 



pomaga określić „jutro” w rozwoju dziecka, bowiem to, co zrobi ono dzisiaj z pomocą 

dorosłego, jutro zrobi samodzielnie. 

Stąd wynika druga postawa, kluczowa dla konstruktywizmu edukacyjnego – dziecko 

uczy się poprzez obserwowanie, modelowanie otoczenia, interakcje z innymi ludźmi. Wiedza 

dziecka pochodzi nie tylko od  niego samego i  źródeł wtórnych, lecz przede wszystkim jest 

doświadczeniem pochodzącym od innych ludzi – zarówno dorosłych, jak i  rówieśników. 

Rozwój intelektualny dziecka jest ściśle powiązany z  jego rozwojem społecznym. 

Środowisko społeczne dziecka jest jednocześnie regulatorem jego zachowań. Poprzez kontakt 

z innymi osobami – dialog, poznawanie modeli zachowania, wzorców kultury – dziecko 

wzbogaca nie tylko wiedzę na  określone tematy, lecz również staje się istotą społeczną, 

osadzoną w kulturze i żyjącą zgodnie z jej normami.  

Dzięki budowaniu bazy doświadczeń, sprawdzania ich, porównywania                         

z doświadczeniami innych, dziecko buduje własny system wartości, oparty na wartościach 

środowiska i kultury, w których żyje. Ponieważ jest to doświadczenie zbudowane w  sposób 

aktywny, samodzielnie przetworzone w umyśle, a nie narzucone przez innych, dziecko 

odczuwa je jako własne spostrzeżenia – trwałe i obowiązujące. W ten złożony sposób tworzy 

i utrwala zasady postępowania, którymi będzie się kierować w życiu. 

Dzieci, przychodząc do  przedszkola w  wieku około trzech lat, dopiero zaczynają 

uczyć się funkcjonowania w grupie oraz odróżniania dobra od zła. Wspólnym zadaniem 

nauczycieli oraz rodziców jest ułatwić dzieciom tę naukę poprzez własne zachowanie, 

postawy oraz formułowanie jasnych i  zrozumiałych dla dziecka zasad funkcjonowania 

społecznego – takich samych w domu, na  placu zabaw i  w przedszkolu.   

Przyjmując założenia konstruktywizmu jako podstawy swojej pracy (a tak się dzieje, 

gdy nauczyciele wybierają ten program), nauczyciel powinien zweryfikować również rolę, 

jaką pełni w grupie. Nie jest on jedyną osobą, która przekazuje wiedzę i która zna odpowiedź 

na wszystkie pytania. Ma przyjąć raczej rolę przewodnika, inspiratora, który tworzy 

adekwatne warunki do  rozwoju dzieci i  wspiera je w  procesie uczenia się.  

Wielką pomocą w  tym procesie są same dzieci – grupa społeczna. Tutoring 

rówieśniczy, czyli uczenie się dzieci od  siebie nawzajem, korzystanie z potocznej wiedzy 

samych dzieci, podążanie za ich zainteresowaniami – to działania, które powinny być 

obserwowane, wspierane i  w niewielkim tylko stopniu kontrolowane przez nauczyciela. 

Dzieci nie są „białą kartą” do  zapisania przez nauczyciela, który wie wszystko.  

Nauczanie, tak jak uczenie się, jest procesem, w którym każda ze stron ma sobie wiele 

do zaoferowania.  

W programie „Plac zabaw” dużą uwagę poświecono sposobom aktywnego 

odkrywania świata przez dzieci.  

Program podkreśla rolę zabaw badawczych, doświadczeń, laboratoriów prowadzonych 

z dziećmi i przy ich aktywnych udziale. Zadaniem dzieci podczas takich zabaw jest stawianie 

hipotez, weryfikowanie ich i formułowanie wniosków. Każde dziecko jest odkrywcą. Mniej 

sformalizowane badania prowadzi przecież od pierwszych chwili swojego życia, poznając 

otoczenie. Przewidywanie skutków swoich 

działań, zapobieganie wypadkom, stosowanie się 

do zasad bezpieczeństwa to również ważne 

aspekty zabaw badawczych.  

W niniejszym programie są zawarte 

wskazówki ułatwiające wpajanie dzieciom 

zasady bezpieczeństwa, w szeroko pojętym 

zakresie: psychicznym, emocjonalnym, 

fizycznym i społecznym. Podejmowanie działań 

dopasowanych do wieku dzieci pozwoli 



nauczycielom pracować w taki sposób, by wychować dzieci odpowiedzialne za siebie i za 

innych, świadome niektórych zagrożeń i  potrafiące ich unikać lub obronić się przed nimi. 

Aby osiągnąć takie cele, niezbędne jest wsparcie dzieci w obszarze społeczno-emocjonalnym.  

W programie zawarto wiele treści niezbędnych do realizacji tego ważnego 

zagadnienia. Dojrzałość emocjonalno-społeczna jest ważnym elementem gotowości szkolnej  

i  często decyduje o  sukcesach szkolnych. Dlatego też program zawiera wskazówki, w  jaki 

sposób organizować zabawy i zajęcia na każdym etapie rozwoju dziecka w wieku 

przedszkolnym, by wspierać je w tych obszarach. 

 

Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci” bazuje na 

następujących wartościach:  
• Dobre maniery, 

• Odwaga, 

• Wrażliwość,  

• Zdrowie, 

• Patriotyzm, 

• Wyobraźnia, 

• Odpowiedzialność, 

• Życzliwość, 

• Pomoc, 

• Uczciwość,  

• Ochrona 

przyrody, 

• Odkrywanie,  

• Dociekliwość, 

• Duma z pracy, 

• Tradycja, 

• Szacunek, 

• Wiedza, 

• Rodzina, 

• Szczęście, 

• Rozwaga – z którymi zapoznawaliśmy się podczas codziennych zajęć 😊  

 

Ten rok uczyniliśmy rokiem świąt nietypowych zgodnie z naszą koncepcją pracy: 

„Każdy może być wyjątkowy – przedszkolne obchody świąt nietypowych”. Do 

tegorocznych zadań związanych z koncepcją należały:  

1. Wywołanie zaciekawienia otaczającym światem zgodnie z wrodzonym 

potencjałem i możliwościami dziecka w sposób niekonwencjonalny. 

2. Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizacji myślenia, rozwijaniu aktywności 

twórczej dzieci w sferze językowej, ruchowej, plastycznej, artystycznej. 

3. Aktywne włączanie przedszkolaków do przygotowania i uatrakcyjniania 

każdego świętowania. 

4. Wyzwalanie pozytywnych uczuć, wzmacnianie własnej wartości, 

kształtowanie empatii i pożądanych uczuć dziecka.  

 

 

 

 



 

 

Świętowaliśmy Dzień Kota, Jeża, Dzień sprzątania biurka i Guzika. Swoje święto 

miało jabłko, miał borsuk, pszczoły – jakże ważne jest zwrócenie uwagi dzieci na ich 

pożyteczność! Dzieci dowiedziały się, jak mogą dbać o środowisko podczas Światowego 

Dnia Mórz i Oceanów. Bawiliśmy się świetnie z okazji Dnia Dziecka, a święta Babci, 

Dziadka, Mamy czy Taty pozwoliły nam na wzmacnianie naszej więzi z rodzinką 😊 Swoje 

święto miał Pluton, Kosmos – wspaniale bawiliśmy się z piosenkami Cezika! A że uczymy 

się przez zabawę… Naprawdę wiele mądrego zostało w naszych głowach! 😊  

Rok był wyjątkowy również z powodu pewnej pandemii, o której już chyba nikt nie 

chce słyszeć… w związku w tym dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich, którzy dzielnie nam 

towarzyszyli podczas nauki zdalnej, podczas naszego „domowego przedszkola”. Brakowało 

nam wycieczek, imprez i uroczystości „na żywo”. Ale mimo wszystko wiele rzeczy się udało 

i z tego powodu bardzo się cieszymy. Udało się nam jeździć na basen ze starszymi grupami, 

jak i na zajęcia sportowe w Gymspace w Swoszowicach. Mieliśmy zajęcia z robotyki i będzie 

niezła zabawa na koniec roku, choć w trochę innej formie.  

Trzymajmy kciuki za kolejny rok!  

 

Leśne Skrzaty, czerwiec 2021 

 

 

 

 

 

 



Strony dla Rodziców 

 

Wpływ pandemii koronawirusa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

Jak wspierać najmłodszych? 
Nie mamy już wątpliwości co do tego, że pandemia koronawirusa po raz kolejny 

znacząco wpłynie na codzienne życie. Jest to trudny okres dla wszystkich niezależnie od 

wieku, tak samo dla dzieci i młodzieży. Niektóre z nich będą reagowały na sytuację 

natychmiast, silnie przeżywając wydarzenia na bieżąco, podczas gdy inne będą później 

doświadczały i sygnalizowały trudności. 

 

Dzieci w pandemii 
To, jak reaguje dziecko lub młoda osoba, będzie się różniło w zależności od wieku, 

sposobu w jaki otrzymuje i rozumie informacje, umiejętności komunikacji, wcześniejszych 

doświadczeń oraz tego, jak na co dzień radzi sobie ze stresem. Trudności w przeżywaniu 

obecnej sytuacji będą oznaczać zarówno bezpośrednie martwienie się o zdrowie swoje czy 

zdrowie rodziny i przyjaciół. Mogą także pojawi się stany uogólnionego uczucia strachu, 

unikanie, problemy ze snem czy objawy fizyczne – ból brzucha, głowy czy problemy 

żołądkowe. W tym czasie, na nas dorosłych spoczywa wyjątkowe i jednocześnie trudne 

zadanie wspierania i dbania o zdrowie psychiczne naszych rodzin. Jest wiele rzeczy, które 

możesz zrobić samodzielnie i o tym jest ten artykuł. Pamiętaj jednak, by śmiało sięgać po 

pomoc z zewnątrz jeśli tego potrzebujesz, na przykład u psychologa lub psychoterapeuty. 

Nawet jeśli COVID-19 jest łagodny dla większości dzieci, nie jest niestety łaskawy 

dla ich psychiki. Nikt z nas nie jest odporny na stres związany z pandemią, przyzwyczajony 

do izolacji czy ograniczeń. Dzieci, niestety, są szczególnie zagrożone. Żyjąc w świecie, który 

i tak jest poza ich kontrolą, mogą doznać wyjątkowo silnego wstrząsu gdy zwyczaje, 

przyzwyczajenia i rytuały nadające ich życiu porządek, takie jak chodzenie do szkoły, zajęcia 

dodatkowe, regularne kontakty z dalszą rodziną, zostaną zdezorganizowane i rozpadną się na 

kawałki. 

 

Reakcje dzieci na stres ze względu na wiek 
Mimo iż dzieci i nastolatki różnią się od siebie indywidualnie, całe grupy wiekowe 

będą reagować na kryzysowe sytuacje, takie jak pandemia COVID-19, w pewne typowe dla 

swojego wieku sposoby. Reakcje te, choć zwykle z czasem słabną, mogą też powracać jeśli 



dzieci zobaczą, usłyszą o trudnościach, a szczególnie jeśli będą musiały tak jak teraz – 

mierzyć się z nimi ponownie. Tym co będzie dla nich pomocne, to próba zrozumienia ich 

emocji, uczuć, obaw i wspierające reakcje dorosłych na objawy niepokoju i poczucia 

zagrożenia. 

 

Reakcje na stres u dzieci do 2 roku życia 
Niemowlęta odczuwają otaczające je napięcie, w wyniku czego same mogą stać się 

bardziej zestresowane. Może to objawiać się większą marudnością, płaczliwością, nasiloną 

potrzebą zwrócenia na siebie uwagi. Maluch będzie w takiej sytuacji domagać się częstszego 

przytulania czy noszenia na rękach. Dla takich maluchów, kluczowa jest bliskość                    

i równowaga emocjonalna opiekunów. 

 

Dzieci od 3 do 6 lat 
U dzieci będących w wieku przedszkolnym i żłobkowym, stan napięcia może 

spowodować tzw. regresję czyli “cofnięcie się” do zachowań, z których już wyrosły. Mogą 

pojawić się na przykład problemy z korzystaniem z toalety, moczenie nocne lub lęk 

separacyjny czyli strach przed oddzieleniem się od rodziców lub opiekunów. 

Charakterystyczne jest również pojawianie się napadów złości lub trudności ze snem. 

Wszystkie te zachowania należy rozumieć jako próby dziecka radzenia sobie ze zbyt 

trudnymi emocjami. 

 

Najważniejsze jest, aby dziecka za takie sytuacje nie karać ani nie zawstydzać! 

Jest to sygnał dla nas, dorosłych, że dziecko jest bezradne wobec odczuwanych przez 

nie uczuć. Naszym zadaniem będzie pomoc maluchowi w przetrwaniu trudnych chwil           

w bezpiecznych i akceptujących warunkach. 

 

Dzieci w wieku szkolnym – od 7 do 10 lat 
Starsze dzieci, bardziej świadome swoich uczuć i na wyższym poziomie komunikacji, 

prawdopodobnie będą lepiej i bardziej wprost komunikować emocje takie jak smutek, złość 

czy strach. Rówieśnicy w szkole mogą podawać sobie nieprawdziwe informacje, które tylko 

spotęgują stres. Nauczyciele, rodzice i opiekunowie powinni kontrolować i korygować 

odbierane przez dziecko wiadomości na temat pandemii. Ważne aby pamiętać o tym, iż lęk 

budzą przede wszystkim sytuacje niezrozumiałe. Starsze dzieci mogą zatem koncentrować się 

na szczegółach sytuacji i chcieć o nich rozmawiać przez większość czasu. Mogą jednak 

pojawić się reakcje odwrotne – zupełne 

wycofanie się i niechęć do rozmów.      

W chwilach stresu i napięcia, u dzieci 

szkolnych często występują także 

poważne problemy z koncentracją            

i pamięcią. 

 

Zadbaj o własną kondycję psychiczną! 

Oprócz myślenia o dzieciach        

i nastolatkach pozostających pod Twoją 

opieką, ważne jest, abyś zadbał również 

o swoje własne zdrowie psychiczne         

i dobre samopoczucie. Dzieci i młodzież 

uczą się od nas, reagując i naśladując to, 

co zaobserwują u otaczających ich 

dorosłych. Jeśli jako rodzic i opiekun 



czujesz się stabilnie, radzisz sobie         

w sytuacji spokojnie i pewnie, to 

zapewni najlepsze wsparcie dla dzieci     

i młodzieży. Udzielanie wsparcia 

innym, a zwłaszcza dzieciom, jest 

znacznie skuteczniejsze gdy sami 

dbamy o swoje zdrowie psychiczne. 

 

Jak wspierać kondycję psychiczną 

najmłodszych w sytuacji pandemii? 

Istnieje kilka kluczowych metod, 

które możesz zastosować by wesprzeć 

zdrowie psychiczne i dobre 

samopoczucie dziecka lub młodej osoby 

w sytuacji stresu. 

 

Słuchaj i uznawaj ich obawy! 

Dzieci i młodzież reagują na 

stres na rozmaite sposoby. Możesz 

zaobserwować objawy emocjonalne (czyli w sferze uczuć) takie jak: 

• zdenerwowanie, 

• zestresowanie, 

• napięcie, 

• niepokój, 

• wściekłość 

• pobudzenie, 

behawioralne (czyli zmiany w zachowaniu) na przykład: 

• okazywanie większego przywiązania, 

• wycofanie, 

• moczenie łóżka, 

i/lub fizyczne (czyli objawy cielesne) np.: 

• bóle brzucha,  

• bóle głowy. 

 

Zwracaj uwagę na wszelkie zmiany jakie zachodzą u Twojego dziecka. Odczuwany przez 

nie niepokój zmniejszy się, jeśli będzie czuło, że może zakomunikować swoje uczucia           

w bezpiecznym i akceptującym otoczeniu. Pamiętaj, że młodzież inaczej komunikuje się         

z rówieśnikami. Dzieci i nastolatki liczą na to, że jako dorosły pomożesz im zinterpretować 

ich uczucia, mówiąc na przykład: „Widzę, że ostatnio jesteś milczący/a. Wydaje mi się, że 

obecna sytuacja powoduje u Ciebie strach i może być Ci ciężko o tym powiedzieć. Czy mogę 

coś dla Ciebie zrobić?” 

Słuchaj uważnie, traktuj poważnie ich troski, a jeśli tego potrzebują – okaż im dodatkową 

miłość i uwagę. 

 

Dostarczaj jasnych i sprawdzonych informacji o sytuacji! 

Dzieci i młodzież potrzebują czuć, że ich rodzice i opiekunowie są w stanie zapewnić 

im bezpieczeństwo. Jednym z najlepszych sposobów aby to osiągnąć, jest otwarte mówienie  

o tym co się dzieje i udzielanie uczciwych odpowiedzi na pytania. Używaj słów które będą 

dla nich zrozumiałe. 



Wyjaśnij dzieciom, co mogą robić we własnym zakresie, aby zapewnić 

bezpieczeństwo sobie i bliskim. Opisz wszelkie działania, które mogą podejmować - częste 

mycie rąk czy zasłanianie ust i nosa. W ten sposób, dziecko nie będzie czuło się aż tak 

bezradne. 

Ważne! Upewnij się, że korzystasz z wiarygodnych źródeł – w dobie Internetu 

krąży ogromna ilość nieprawdziwych informacji, które mogą potęgować Twój stres i Twojej 

rodziny. Nie zawsze będziesz w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane pytania czy 

odnieść się do wszystkich obaw. W takich sytuacjach skup się na słuchaniu i dostrzeganiu ich 

uczuć, tak aby poczuły że są wspierane. 

 

Bądź świadomy/a własnych reakcji 

Pamiętaj, że dzieci i młodzież często przyjmują emocjonalne reakcje od ważnych dla 

siebie dorosłych. To jak zareagujesz na obecną sytuację będzie również przeżywane przez 

Twoje dzieci. Staraj się unikać impulsywnych wybuchów i paniki, zachować spokój, mówić 

do dzieci życzliwie i szczerze odpowiadać na wszelkie pytania. W niektórych sytuacjach 

pewnie poczujesz, że brakuje Ci siły na życzliwość czy spokój. W takich momentach dobrze 

jest powiedzieć dziecku: „Potrzebuję chwili aby pozbierać myśli. Pójdę teraz chwilę 

posiedzieć sam/a, a gdy wrócę – spokojnie porozmawiamy”. 

Pamiętajmy – jesteśmy dorośli, ale nie niezniszczalni i sami też potrzebujemy 

wsparcia czy chwili wytchnienia. 

 

Dbajcie o regularne kontaktowanie się z bliskimi 

Jeśli znajdziecie się w sytuacji, w której Ty, Twoje dzieci czy bliscy zostaniecie od 

siebie odizolowani lub będziecie przebywać w innych miejscach niż zwykle, zadbajcie o 

regularny kontakt telefoniczny czy wideokonferencje. Wyjaśnij dzieciom dlaczego tak 

wygląda sytuacja i jakie działania musicie podjąć. Kontakty emocjonalne, nawet te na 

odległość, pielęgnują więzi, przeciwdziałają poczuciu osamotnienia, a tym samym – obniżają 

poziom lęku. 

Tak samo zachęcaj dzieci do bezpiecznych sposobów łączenia się z ich przyjaciółmi. 

Gdy nie mogą spotkać się osobiście, zaproponuj połączenia online czy telefonowanie. 

 

Pamiętaj o zasadach zachowania bezpieczeństwa w Internecie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Lila  



 

W CO SIĘ BAWIĆ? CZYM 

SIĘ BAWIĆ?  

 
Okres przedszkolny to czas 

coraz bardziej zróżnicowanych zabaw. 

Nie lekceważmy ich, bowiem właśnie 

poprzez zabawę i dzięki niej dziecko 

doskonali swoje możliwości poznawcze 

i ruchowe, poszerza swoją wiedzę        

o świecie, uczy się funkcjonowania 

wśród ludzi, poznaje reguły zabawy i uczy się ich przestrzegania. 

Warto więc zapewnić dziecku różnorodne zabawki. 

 

Zabawki do zabaw ruchowych. 

Przydatne będą wszelkiego rodzaju piłki, kręgle, rakietki, rowerki, skakanki, hula-hop, 

hulajnogi, wrotki. Zanim jednak damy dziecku rowerek, wrotki czy piłkę, trzeba omówić       

z nim zasady dotyczące bezpieczeństwa, wyjaśnić, gdzie może się bawić, a gdzie takie 

zabawy są absolutnie niedopuszczalne. 

 

Zabawki konstrukcyjne.  

Tu mają Państwo duży wybór. Począwszy od prostych zestawów klocków, poprzez 

klocki Duplo, Lego, zestawy do konstruowania, zestawy do składania, skręcania i montażu 

elementów, łączenia itd. Takie zabawki z jednej strony uczą kreatywności i rozwijają 

wyobraźnię, a z drugiej strony - wdrażają do dokładnego wykonywania czynności według 

instrukcji (np. obrazkowej). 

 

Zabawki do zabaw tematycznych. 

W rozwoju dziecka ważne są zabawy związane z odgrywaniem ról (zabawa w dom,    

w lekarza, w sklep, we fryzjerkę, w kosmos itd.). Do takich zabaw potrzebne są rekwizyty      

i nie zawsze muszą to być rekwizyty kupione w sklepie (zestaw „Mały lekarz”, zestawy 

plastikowych warzyw i owoców, czy talerzyków i garnków do zabawy w dom). Często 

wystarczą przedmioty, które znajdują się w domu lub takie, które można zgromadzić (np. 

puste opakowania po produktach spożywczych do zabawy w sklep). 

 

Zabawki do działalności 

plastycznej. 

Dzieci bardzo lubią 

działalność plastyczną. W domu nie 

może więc zabraknąć kredek (dobrze 

zatemperowanych drewnianych         

i świecowych), farb plakatowych      

i farb akwarelowych, pędzli różnej 

grubości, pasteli olejnych, plasteliny, 

modeliny, kleju, nożyczek, kartek 

papieru do rysowania i malowania, 

kolorowego papieru, bibuły itp. Przy 

wykonywaniu prac plastycznych 

dziecko nie powinno pozostawać bez 

opieki dorosłych. Niestety zdarzają 



się wypadki (nożyczki są naprawdę niebezpieczne, równie niebezpieczna może być niewinna  

kredka, którą dziecko w zamyśleniu włoży do nosa albo do ucha, a plasteliny wlepionej we 

włosy naprawdę nie da się wyczesać) i to zadaniem rodziców jest taki nadzór nad dziećmi w 

domu, aby możliwość wypadku jak najbardziej zminimalizować, a jednocześnie nie zabraniać 

dzieciom malowania, wycinania, klejenia, lepienia z plasteliny. 

 

Zabawki oparte na rywalizacji, współzawodnictwie i przestrzeganiu reguł.  

Do tych zabawek zaliczamy przede wszystkim gry planszowe, zabawki 

zręcznościowe, domino, gry typu loteryjki, gry oparte na zdobywaniu punktów (np. za 

poprawnie udzielone odpowiedzi na pytania) itd. 

Tego typu zabawki nie tylko ćwiczą spostrzegawczość czy liczenie, ale stanowią 

doskonały trening kompetencji społecznych: czekania na swoją kolejkę ruchu, konieczność 

przestrzegania reguł, godzenia się z przegraną i radości z wygranej bez okazywania poniżania 

i wyśmiewania tych, którzy przegrali, opanowywania niezadowolenia, złości i zazdrości. 

 

Ważna uwaga nr 1: zabawki należy dostosowywać do wieku i możliwości dziecka - puzzle 

złożone z 300 elementów nie ucieszą nawet sześciolatka (są zbyt trudne). Tak samo nie 

ucieszą sześciolatka puzzle 4-elementowe (przeznaczone dla maluszków). Koniecznie trzeba 

też czytać etykiety i sprawdzać dla jakiego wieku dziecka przeznaczona jest dana zabawka. 

 

Ważna uwaga nr 2: zawsze należy sprawdzać, czy 

zabawki, które chcemy kupić, są dopuszczone do 

sprzedaży w Polsce (odpowiednie oznaczenia na 

opakowaniach), czy nie są wykonane z toksycznych 

substancji - dotyczy to w szczególności zabawek, które 

dziecko może chcieć polizać, ugryźć, włożyć do ust      

i takich, które mają bezpośredni kontakt ze skórą 

dziecka (skórą dłoni, rąk i twarzy), a więc zabawek dla 

niemowląt, ale także pisaków, flamastrów, kredek, 

plasteliny, farb, farb i kredek do malowania twarzy itp. 

 

I NAJWAŻNIEJSZA UWAGA! 

Nie wystarczy kupić dziecku zabawkę - trzeba jeszcze się z nim nią pobawić, pokazać jej 

możliwości i potencjalne sposoby wykorzystania. 

Pani Madzia  

 

Rozwijanie samodzielności u dzieci w wieku przedszkolnym  
 

Samodzielność jest ważną potrzebą rozwojową każdego dziecka. Samodzielność 

dziecka można rozwijać lub ograniczać, a nawet tłumić. 

 

DLACZEGO NIE POZWALAMY DZIECIOM NA SAMODZIELNOŚĆ? 

Najczęstszym powodem jest: 

• Strach – troska o bezpieczeństwo  naszego dziecka - zostaw bo się uderzysz, 

• Obawa, że coś popsuje – nie dotykaj bo pobrudzisz się, zniszczysz, 

• Pewność, że coś wykonamy lepiej, sprawniej – daj ja to zrobię lepiej, szybciej, 

• Obawa, że jak mu się nie uda, to będzie dziecku smutno, będzie płakało, 

• Przekonanie, że jest jeszcze małe, ma jeszcze czas i nie musi nic robić. 

 



Powyższe zdania słyszy często przedszkolak. Nadmiernie troskliwi dorośli pragną 

uchronić swoje dzieci przed wszelkimi trudnymi sytuacjami i negatywnymi emocjami. Stąd 

bierze się skłonność do wyręczania przedszkolaków. Dotyczy to zarówno czynności 

samoobsługowych,  a potem samodzielnego poszukiwania i  rozwiązywania problemów. 

Czy ciągle pomagając dzieciom lub wyręczając je w różnych sprawach, spowodujemy, że 

staną się samodzielne? Niestety nie !!  

Takie zachowanie nie sprzyja rozwojowi dzieci i nie pozwala im dorosnąć, blokuje ich 

działanie i  zaniża wiarę we własne siły. Prawdziwa pomoc niesiona dziecku w procesie 

dorastania, powinna polegać na wzmacnianiu poczucia własnej wartości, wynikającego          

z sukcesów osiąganych w samodzielnym działaniu. 

   

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE, KTÓRE POWINNY OPANOWAĆ 

PRZEDSZKOLAKI! – SAMODZIELNOŚĆ PRAKTYCZNA: 

 

3,4 LATEK POWINIEN: 

Rozsunąć zamek w kurtce, rozpiąć ubranie, guziki i zatrzaski, zdejmować i wkładać skarpetki 

zdjąć bluzę, koszulkę  przez głowę, odkręcić i zakręcić kran, umyć się samodzielnie, 

załatwiać się do toalety i spuścić wodę, jeść łyżką                

i widelcem posiłek, zgłaszać potrzeby fizjologiczne, włożyć 

buty, pantofle, kurtkę oraz wydmuchać nos w chusteczkę. 

Te najmłodsze dzieci powinny także osiągnąć 

samodzielność w nawiązywaniu nowych relacji 

rówieśniczych i radzeniu sobie z różnymi emocjami. 

 

5 I 6 LATEK POWINIEN UMIEĆ:  

Zapiąć i rozpiąć ubranie na guziki, umyć się samo w 

kąpieli, samodzielnie myc zęby, prawidłowo zakładać 

wszystkie części garderoby, zapinać pasek lub buty             

z  klamerką, przewlekać pasek przez szlufki, zapinać 

ubrania na zatrzaski, wkładać rękawiczki, wiązać i 

rozwiązywać sznurowadła ,Powinien mieć również nawyk 

mycia się przed posiłkami, po wyjściu z toalety, po 

spacerze, czy zabawach w ogrodzie. 

 

WSPIERAJMY SAMODZIELNOŚĆ DZIECI! 

 

JAK UCZYĆ SAMODZIELNOŚCI – SUGESTIE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW  

• Stwórz (bezpieczną) przestrzeń wokół dziecka, która pozwoli mu rozwijać 

samodzielność. 

• Daj dziecku czas –nie spiesz się – bądź cierpliwy (dziecko potrzebuje wielu prób), 

toleruj przejściowy bałagan 

• Zapewnij różnorodność doświadczeń, wyznaczaj obowiązki i powierzaj role 

wymagające wykazania się samodzielnością (np. przygotowanie kanapek, wybór 

ubioru, organizacja zabawy) 

• Daj dziecku swobodę, ale określ ważne zasady i wyznacz granice. 

• Zachęcaj do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, zezwalaj na 

samodzielność i motywuj do działania 

• Nie wyręczaj dziecka we wszystkim, pomagaj tylko wtedy, kiedy to konieczne 

(dziecko wyręczane szybko uczy się tego, że ktoś zrobi to za niego szybciej, może 

lepiej i przestaje wykazywać inicjatywę) 



• Pozwalaj popełniać błędy, pozwól dziecku na poznanie swoich możliwości                   

i ograniczeń. Wspieraj w razie kłopotów, namawiaj do kolejnych prób, przypomnij 

dziecku sukcesy i emocje z nimi związane. 

• Zauważaj i doceniaj nie tylko efekt działania ale również wysiłek dziecka, chwal 

każdy przejaw jego samodzielności i inicjatywy 

• Unikaj ogólnikowych ocen i pouczania, udzielaj konkretnych informacji, proponuj 

dziecku wybór i zaakceptuj go. 

• Pamiętaj że dzieci nieśmiałe  potrzebują więcej czasu i większej zachęty do kolejnych 

prób. Czasami wykonaj zadanie wspólnie z dzieckiem. 

• Ustalcie w rodzinie wspólny front wychowawczy podczas nauki samodzielności. 

Jeżeli jeden z domowników pozwoli dziecku na samodzielność, a drugi będzie 

nadopiekuńczy, wywoła to u dziecka dezorientację i złość.  

• Wdrażając dziecko do samodzielności wykorzystajcie zabawę jako podstawową           

i naturalną formę aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. 

• Nauka samodzielności  w przedszkolu warunkuje udaną adaptację do warunków 

szkolnych. 

• Pamiętaj, że z samodzielnego dziecka wyrośnie samodzielny i niezależny dorosły, 

który lepiej poradzi sobie         

w życiu.  

 

GDZIE ROZWIJAMY 

SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA? 

 

SAMODZIELNOŚĆ W DOMU.  

Pierwszym środowiskiem, który 

ma największy wpływ na rozwój 

dziecka jest jego rodzinny dom. 

Wystarczy zapewnić warunki do 

samodzielnego wykonywania zwykłych 

codziennych czynności, zachęcać          

i życzliwie towarzyszyć, aby móc 

wspierać dziecko gdy zajdzie taka 

potrzeba. Rodzice jesteście znaczącymi 

osobami w życiu waszego dziecka. Wasze zainteresowanie, troska, dobre słowo i radość 

okazana z powodu najmniejszej samodzielnie zrobionej rzeczy, stanowi najlepszą motywację. 

Z kolei nadmierne chronienie przed trudnościami, ułatwienie działań i podawanie gotowych 

rozwiązań prowadzi do bierności, poczucia bezradności i nawyku stałego szukania pomocy   

u osób dorosłych. 

 

SAMODZIELNOŚĆ W PRZEDSZKOLU. 

Kolejnym etapem na drodze ku samodzielności jest przedszkole. Nauczyciele 

systematycznie stwarzają sytuacje sprzyjające usamodzielnianiu się dzieci w zakresie 

samoobsługi, w obszarze samodzielnego myślenia i komunikowania się z otoczeniem. Także 

rozwiązywania problemów, czy budowania właściwej samooceny. Bardzo ważnym jest, aby 

przedszkolak wykonał to  własnymi rękami, doszedł do tego samodzielnie. Czerpie  wtedy ze 

swoich działań satysfakcję i radość. Sposób wykonywania czynności samoobsługowych         

i porządkowych przenosi się na czynności intelektualne.  

    

 

 



SAMODZIELNOŚĆ W SZKOLE.   

Poziom i zakres samodzielności osiągnięty w przedszkolu, w dużym stopniu 

warunkuje funkcjonowanie dziecka w roli ucznia. Kiedy wchodzi ono w nową rolę społeczną, 

musi zmierzyć się z trudnymi zadaniami jakie stawia przed nim szkoła. Dzieci o dużej 

samodzielności, wkraczając w progi szkolne, szybciej zyskują opinię uczniów niezależnych i 

zaradnych. Dzieci te potrafią nawiązywać szybko relacje z nauczycielami, są koleżeńskie        

i nastawione na pomoc innym. Cechuje je większa aktywność, dociekliwość - często i chętnie 

zadają pytania. Odważnie wyrażają też swoje zdanie i rozwiązują problemy. 

„Wszystko, co przedszkolak wykona własnymi rękami, do czego dojdzie własną myślą, 

co przeżyje – buduje jego umiejętności, wiedzę o sobie innych oraz o świecie.” Dlatego 

pozwól swojemu dziecku na samodzielność! 

 

 Do czego zachęcają pani Ania i pani Sara z gr III 

 

 

W co się bawić latem, gdy jesteśmy w domu? 

 

 A może tak z piłką w duecie? Wyznaczcie trasę, którą bez upuszczenia 

piłki musicie pokonać w podany sposób 😊  

 

 „Kubeczkowy wyścig”: na stole powinna się pojawić „meta” i „start”. 

Zasady są proste: kto szybciej „przedmucha” kubeczek za linię mety – wygrywa! 

 

  Zdjęcie 1: tak bawiliśmy się z jajkiem, teraz opcja  

z balonem (na łyżce). Kto szybciej do mety, bez upuszczenia balona. Inny wariant: w balonie 



może być woda. Przyda się później do ochłody! 😉 Zdjęcie 2: inna opcja na zabawę              

z równowagą.  

 

 Mamy hula – hop? Można kilka zawiesić na drzewie, na wysokości 

dziecka. Powstaje wspaniały tor zręcznościowy! 

 

 Klasyczny rzut do celu: czymkolwiek 😉 choć najlepsze cokolwiek 

to takie, które robi dużo hałasu 😉 😉 

 

 Chodzić po linie można nie tylko w powietrzu! Wspaniała zabawa 

równoważna. 



 

 Piłka inaczej. Można z opcją bez wyznaczonego toru. 

 

 Matematykowanie z leśnymi skarbami. 

 

 I rysowanie z zupełnie innej perspektywy! Tylko nie zapomnijcie         

o kartkach 😉 

Zaprasza pani Lila 

 

Jak rozmawiać z dziećmi? 
 

Rozmawianie z dzieckiem jest wcale nie takie łatwe! Są takie gagatki, które za język 

trzeba ciągnąć i ciągnąć, a wciąż dowiedzieć możemy się tylko tyle, że na obiad były 

kopytka.  

 

A dlaczego? Różnie! 

1. Dziecko nie potrafi się tak precyzyjnie wysłowić i używa skrótu myślowego.  



2. Uczymy dzieci rozmów o faktach: co, kto, ile? Wtedy z rozmowy robimy raport z dnia        

i dziecko nie jest nim zainteresowane.  

3. Dziecko niechętnie komunikuje się.  

4. Dziecko nie umie uporządkować przebiegu dnia. 

Co zrobić? Rozmawiać, pytać, budzić zainteresowanie dziecka rozmową na drodze 

prostych pytań, zachęty do opowiadania o innych aspektach dnia. Po zadaniu takie pytania 

dziecko samo prowokuje nas do zadawania kolejnych pytań.  

Czego nie robić? Nie kończyć dyskusji na lakonicznej, automatycznej odpowiedzi. 

Dajmy wybrzmieć emocjom! 

 

Krótki poradnik 😊 

 

    
 

    
 



    
 

Moje dziecko się nudzi!, czyli zabawy bez zabawek 😉 
Czasami w życiu dzieje się tak, że na zabawę z dzieckiem nie mamy siły, nie mamy 

czasu, a czasami ochoty - i mamy do tego prawo! Czasami mamy fatalny dzień, na koncie 

kłótnie z partnerem albo wypowiedzenie w pracy. Są też chwile zupełnie trywialne jak jazda 

samochodem albo siedzenie w poczekalni u lekarza, gdzie nie możemy rzucić na środek pudła 

z klockami, ani poważną miną wznosić indiańskich okrzyków i stawiać przenośnego tipi.  

Co wtedy? Bawmy się! Ale inaczej. Przedstawiam kilka propozycji, które nie angażują 

zbyt mocno dorosłego i ograniczają przygotowanie do absolutnego minimum, a przy tym 

zabawią każdego malucha.  

 

Polecamy:  

 

   
 



   
 

 



Bajki na deszczowe dni 

 
Deszcz potrafi być bardzo fajny, gdy potrafi się w nim to zobaczyć. Najpierw jednak, 

muszą to dostrzec rodzice, by potem móc to pokazać swoim dzieciom. A nie jest to takie 

proste. Ani jedno, ani drugie, bo dla dorosłych, deszcz jest nazywany złą pogodą, a słońce tą 

dobrą. Może czas na zmiany? 

 Latem, kiedy dzieci często bawią się na podwórku, rodzice mogą chwile odetchnąć, 

zająć się domem, nadrobić zaległości. Niestety, nie zawsze pogoda jest słoneczna. Od czasu 

do czasu, bywa, że nawet częściej, za oknem pada deszcz. Co wtedy? Jak zadowolić dziecko  

i jednocześnie nie rezygnować ze swoich zajęć? 

Z pomocą przychodzą bajki o burzy, w których znaleźć można pomysł na zabawę. 

Dzięki przygodom, które przeżywają Krzyś i Ola, rodzicom łatwiej dostrzec w deszczu coś 

dobrego. Choć to tylko woda, lecąca z nieba, to może stać się inspiracją do niejeden zabawy. 

Trzeba tylko spojrzeć na deszcz, przyjaznym okiem i dostrzec w nim coś dobrego. 

 Dzieci też mogą nie dostrzegać zabawowego potencjału, w deszczowej pogodzie. 

Gdzieś zapodział się ich dziecięcy entuzjazm. A może to dorośli, nie pozwalając na tańce      

w deszczu  i na skakanie po kałużach, zgasili tę pierwotną radość? Ze strachu przed 

przemoczeniem, przeziębieniem, ubrudzeniem. 

Zapomnieli o swoim dzieciństwie, kiedy sami nie mieli takich ograniczeń i podwórko 

po burzy, było najlepszym miejsce do zabawy. Wielkie, ogromniaste kałuże, stawały się 

jeziorami, po których pływały papierowe, albo wydrążone z kory łódki. Czasem udawało się 

zrobić tamę przed kanałem burzowym i woda zbierała się jak wielkim zbiorniku wodnym. 

Wyobraźnia co chwilę podsuwała nowe pomysły, a kalosze chroniły nogi przed zmoczeniem. 

To nic, że czasem ktoś rzucił dowody wielki kamień, albo gałęzią uderzył o jej powierzchnię, 

chlapiąc wszystkich wokół. Przecież to tylko zabawa. A dziś? Jest trochę inaczej. Nie 

wszędzie, ale takie widoki to rzadkość. 

A co jest w słońcu? Kiedy jest bardzo gorąco, też potrafisz narzekać, prawda? Jeśli 

więc ty narzekasz, to samo robić będzie twoje dziecko. Tak to działa i na pewno niejeden raz 

się o tym przekonałeś. Niestety. Na szczęście, można to zmienić. Można zacząć cieszyć się    

z tego, co jest, a to znaczy, że również z pogody, która jest za oknem. Trzeba tylko trochę 

wysilić swoją wyobraźnię i co nieco podpowiedzieć swojemu dziecku. Ono dostrzeże to 

szybciej, niż ci się wydaje. I wcale nie musisz używać do tego tabletu lub komputera. 

Wystarczy deszcz i czasem jakiś dodatek. Poza tym, są kredki, kartki z bloku rysunkowego     

i pomysły na konkurs, relację dziennikarską albo fotograficzną. 

Do dzieła więc. Jak co roku, tak i tym razem, deszczu z pewnością nie zabraknie, a wraz        

z nim, dni, kiedy nie będzie można się bawić na podwórku. Wtedy z pomocą przyjdą bajki     

o deszczu, do których czytania, gorąco cię zapraszam.  

 



Niezwykłe wyścigi 
– Chodź. Zamiast tłumaczyć, coś ci pokażę – powiedział pan Andrzej i wziął Krzysia za rękę. 

Obaj podeszli do okna, które – podobnie jak wczoraj – znów mokre było od deszczu. 

– Przyjrzyj się uważnie szybie i powiedz, co widzisz – zwrócił się do syna pan Andrzej. 

– Widzę deszcz, szyba jest mokra i nie mogę nic przez nią zobaczyć, bo wszystko jest 

rozmazane – z niezbyt zadowoloną miną odpowiedział Krzyś. 

– A ja widzę tu też coś innego – tajemniczym głosem stwierdził tata. 

– Tak? A co? – nieco zaciekawiony, zapytał Krzyś. 

– Ja widzę tu wielki tor wyścigowy. Przyjrzyj się uważnie. Może i tobie uda się go zobaczyć. 

Jeśli nie, to pokaże ci, gdzie go widzę. 

Krzyś patrzył uważnie przez dłuższą chwilę na szybę i uderzające o nią krople deszczu. 

Patrzył i myślał. Patrzył i myślał, aż w końcu, jego oczy otworzyły się szerzej, a całą twarz 

rozjaśnił szeroki uśmiech. 

– O ja… też go widzę. Patrz. Na tym torze ścigają się ze sobą krople deszczu. O, ta chyba ma 

jakiś turbo silnik, bo tak szybko pędzi zygzakiem, że zostawia inne w tyle. I co chwilę 

dochodzą nowi zawodnicy. 

Krzyś nie mógł oderwać oczu od szyby i tego, co się na niej działo. A było na co patrzeć.     

W pewnej chwili jedna kropla wpadła na drugą i gdy obie się połączyły, zrobiła się z nich 

jedna jeszcze większa kropla, która zaczęła tak szybko pędzić w dół szyby, że inne zostały 

daleko w tyle. Krzyś z tatą kibicowali jej, a kiedy dotarła do mety, czyli na sam dół okna, bili 

jej brawo i krzyczeli: 

– Hurra, hurra, wygrała, wygrała.! 

Zza chmur powoli zaczęło wyglądać zimowe słońce i deszcz powoli przestawał padać. Na 

szybie pozostało już niewielu kropelkowych zawodników, ale Krzyś z tatą – jak najlepsi 

kibice – do samego końca obserwowali zmagania wodnych ścigaczy. 

 

Reporter Krzyś 
– Tato, a co jeszcze można robić, gdy pada deszcz? – zapytał w pewnej chwili Krzyś. 

– Hm…pomyślmy. Można na przykład narysować wyścigi, które przed chwilą widzieliśmy na 

szybie. Co ty na to? – podzielił się swoim pomysłem pan Andrzej. 

– Fajnie. To będzie jak pamiątkowe zdjęcie z wyścigu. Teraz będziemy reporterami z gazety 

sportowej. Chodźmy do mojego pokoju, bo tam mam wszystkie kredki i blok rysunkowy. Ale ty 

też rysujesz, prawda? – ucieszył się z pomysłu taty Krzyś i obaj poszli schodami na górę. 

– Jak byłem taki mały jak ty, też lubiłem rysować, dlatego z przyjemnością przyłączę się do 

ciebie – zgodził się na prośbę Krzysia tata, wchodząc do pokoju i siadając na krześle, które 

wziął ze sobą z jadalni. Krzesełka w pokoju Krzysia były dla niego za małe, a żeby dobrze 

rysować, trzeba sobie najpierw wygodnie usiąść. 

Wieczorem, przy łóżku Krzysia wisiały gotowe rysunki, na których widać było, jak 

kropelki ścigają się ze sobą na okiennej szybie, jak łączą się i tworzą jeszcze większe krople. 

Kropelki miały różne kolory, tzn. każdy zespół rajdowy miał inne klubowe barwy. Było ich 

siedem, jak siedem kolorów tęczy. Bo to były tęczowe zawody. Tak nazwał je Krzyś. Kto 

wie, może w nocy przyśni mu się, jak sam wsiada do kropelkowej wyścigówki i pędzi po 

mokrej szybie prosto do mety, a potem staje na podium i odbiera zwycięski puchar                

w kształcie lodów owocowych. 

Tak. Pogoda jest różna, ale można polubić każdą, jaka tylko pojawi się za naszymi 

oknami. Trzeba tylko umieć troszkę inaczej na nią popatrzeć i pomyśleć: co fajnego mógłbym 

teraz robić, gdy na zewnątrz mocno świeci słońce, albo jest bardzo duży mróz, albo jest 

ulewa, albo wieje silny wiatr. Gdy zaczniemy lubić pogodę, pomysłów na dobrą zabawę na 

pewno nam nie zabraknie 😉 

Opracowała pani Kasia  



Razem w kuchni 😊 

 
Ślimaczek – przepis na prosty deserek z bananem i miodem. 

 
Zobacz jak w prosty sposób możesz urozmaicić dziecku owocowy posiłek. 

Składniki: 

• banan 

• chleb tostowy lub zwykły 

• słony paluszek 

• 2 rodzynki 

• miód 

Jak zrobić: 

Wytnij z chleba kółko (muszla ślimaczka). Możesz chleb otostować lub nie. „Narysuj” 

spiralkę miodem. 

Obierz banana, zrób mu różki ze słonego paluszka i oczka z rodzynek. 

Ułóż całą kompozycję. 

Wesołego smacznego! 

 

Przepis na kanapki – myszki z serka topionego 

 
Składniki na kanapkę – myszkę z serka topionego: 

– chleb 

– serek topiony w kształcie trójkąta 

– goździki na oczka i nosek myszki 

– 2 plasterki parówki lub cienkiej kiełbasy na uszka 

– szczypiorek 

Jak zrobić kanapkę – myszkę z serka topionego: 

Kroimy chleb, kładziemy na niego serek topiony. Nacinamy serek i wkładamy w niego uszka 

myszki. Robimy oczka i nosek z goździków, Dzielimy szczypiorek na cieniutkie paseczki 

wzdłuż i przyczepiamy myszce ogonek. 

 



Przepis na naleśniki z bananem i oczami 

 
Składniki na naleśniki z bananami: 

– mąka 

– 1 jajko 

– mleko lub woda 

– łyżeczka cukru waniliowego 

– szczypta soli 

– dojrzałe banany 

 

Jak zrobić naleśniki z bananami: 

TUTAJ zobacz przepis na naleśniki z bananami. 

 

Jak zrobić oczy? Najlepiej zrobić jest bardzo gęsty lukier z cukru pudru i wody. Gdy „gałka 

oczna” już się zsiądzie na naszym naleśniku wtedy możemy posadzić na niej „tęczówkę”        

z kawałka czekolady lub z lukru zabarwionego barwnikiem – na brązowo lub niebiesko. 

 

Przepis na parówki nadziewane spaghetti 

 
Składniki na parówki nadziewane spaghetti 

– dobrej jakości parówki, cienkie, zafoliowane 

– makaron czarny (robi wrażenie!) lub innego koloru 

 

Jak zrobić parówki nadziewane spaghetti: 

Parówki rozwijamy z folii i kroimy w plastry o grubości około 3 cm. 

Bierzemy kilka suchych nitek makaronu i wkłuwamy je w  plasterki parówek – na środek 

plasterka. 

W garnku zagotowujemy wodę i wrzucamy parowki z makaronem.  Następnie na mniejszym 

ogniu gotujemy aż makaron się ugotuje al dente (nie możemy pozwolić, by się rozciapał). 

Podajemy. Możemy parówkom dorobić buzie, albo po prostu podać danie na przykład w sosie 

pomidorowym. 

  

A oto inny sposób na zrobienie parówek ze spaghetti: zamiast  krojenia parówek na kawałki – 

nadziewamy całą parówkę 



Strony dla dzieci 

 
Pokoloruj, wytnij i złóż z powrotem!  

Idealne dopełnienie deszczowego dnia 😉 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



Dla młodszych: dorysuj drugą połowę. Pokoloruj obrazek. 

 
 

 

 



 

Policz wyrazy: 

 

 
 

 

Grafomotoryka: rysuj po śladzie. Pokoloruj. 

 

 


