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Drodzy Rodzice!!!! 

 
Witamy w Nowym Roku!!!  

Niech to będzie dla nas wszystkich okres radości, 
ale również zadumy nad tym, co minęło 

i nad tym, co nas czeka. 
 

Z tej okazji wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom 
życzymy wiele szczęścia i radości, 

dużo optymizmu, wiary w siebie, 
spełnienia marzeń, 

wiele miłości i zdrowia, 
wiele zabawy i sukcesów, 

oraz dużo uśmiechu i pogody ducha 
oraz dużo dobroci od ludzi. 

 
 
Jako, że mamy Nowy Rok to i w naszym magazynie pojawią się zmiany. Nadal będziemy 
raportować co działo się w naszym przedszkolu (ważne uroczystości, ciekawe zajęcia, spotkania 
z gośćmi), nadal dużo będzie o bezpieczeństwie w domu, przedszkolu, na podwórku, na ulicy; 
tradycją już jest kącik bajki terapeutycznej. Jeśli chodzi o nowości to pojawi się m.in. kącik 
języka angielskiego, porady, ciekawostki. 
 
W tym numerze: 

1. W krainie bajek i baśni – …poczytaj mi Mamo… 
2. Tydzień z bajką 
3. Motoryka mała i duża … trochę ruchu dla dużego i małego 
4. Maluszki grają w paluszki 
5. 100 lat niech żyją nam… Dzień Babci i Dziadka 
6. Kochamy zwierzęta, więc im pomagamy 
7. English is fun – kącik anglisty 

 
1. W krainie bajek i baśni - … poczytaj mi Mamo… 

 
Bajka … 

W dobie komputerów i telewizji nie sposób dostrzec szansy jaką daje kontakt z 

dzieckiem poprzez książkę, która buduje zaufanie, zrozumienie, daje poczucie 

bezpieczeństwa, uwrażliwia na dobro i piękno, stymuluje rozwój oraz umożliwia 

poznanie świata i ludzi. Dla dzieci w wieku przedszkolnym najatrakcyjniejszą oraz 

najbliższą formą czytelniczą jest bajka, w której świat realny miesza się z 

fantastycznym i razem tworzą zrozumiałą rzeczywistość. Bajka towarzyszy człowiekowi 

od wieków pod postacią mitu, legendy, podania ludowego czy wierszowanej 

opowiastki. Od pokoleń także oddziałuje na czytelnika. Jako gatunek literacki, bajka 

należy do najstarszych w literaturze. Powstała bowiem w starożytnej Grecji, a jednym z 

pierwszych jej twórców był Ezop, który opowiadał swoje bajki już w VI wieku p.n.e. i 

cieszył się ogromnym uznaniem słuchaczy. Bohaterami tych bajek były zwierzęta, 

których zachowania po dziś dzień utożsamia się z zachowaniami ludzi. Dawniej bajka 

była to „wiadomość lub informacja zmyślona, nieprawdziwa, fałszywa; plotka, kłamstwo”, dlatego też była ostro 

krytykowana. Obecnie jest to „wierszowany, krótki, alegoryczny utwór o charakterze satyrycznym, bądź 

dydaktycznym, którego bohaterami są ludzie, zwierzęta lub przedmioty i którego celem jest wypowiedzenie 

moralnej nauki o charakterze pouczającym.”  

 

Baśń… 

W bajkoterapii oprócz bajek używa się również baśni, które oddziałują w podobny sposób. Literatura 

piękna, a niewątpliwie są nią baśnie, wpływa na dziecko poprzez przedstawienie świata zbliżonego do tego, który 

zna lub nowego spojrzenia na świat, wskazuje nowe wzory myślenia, przeżywania i zachowania. Świat kreowany w 

baśniach jest bardzo bliski dziecku, gdyż jest on zgodny z jego magicznym myśleniem. Baśń to jeden z 



podstawowych gatunków epickich literatury ludowej. „To utwór niewielkich rozmiarów, o treści fantastycznej, 

nasyconej cudownością związaną z magicznymi wierzeniami. Ukazuje dzieje bohaterów, którzy swobodnie 

przekraczają granicę między światem realistycznym, a siłami  nadprzyrodzonymi.”  

Ludzkie pokolenia różnych kultur, społeczności i narodów przekazują w baśniach uniwersalne i 

podstawowe prawdy o życiu, o ludzkich tęsknotach, potrzebach i marzeniach. Nie ukrywają prawdy, że w świecie 

istnieje nie tylko dobro, ale jest też zło, chciwość, niesprawiedliwość i przemoc. Baśń przemawia do uczuć dziecka, 

zaciekawia, przeraża, wzrusza. Uczy odwagi, zaradności, wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu oraz 

współczucia dla słabszych. Postacie baśniowe mają z reguły wyraźnie zarysowane cechy charakteru. Są 

zdecydowanie dobre lub złe, wyposażone w jednoznaczne cechy: odwagę i męstwo lub nieporadność i lękliwość 

itp. Losy bohaterów są zazwyczaj dramatyczne, ale prowadzą do jednoznacznego, szczęśliwego zakończenia. W 

świecie baśni nie ma miejsca na lęk i trwogę. Bohater baśniowy może wchodzić z wszystkim i wszystkimi w 

kontakty przyjazne. Baśń pomaga dotrzeć do uczuć dziecka, uporządkować i zrozumieć je, ale też dostarcza 

nowych rozwiązań i możliwości. Celem baśni jest przedstawienie problemów istotnych dla życia. Dlatego też 

poprzez zachowania bohaterów realizowane są wartości wyższe, dostrzegane są możliwości tkwiące w człowieku. 

Za pośrednictwem baśni można zobrazować jak uporać się z przeszkodami, aktywnie wykorzystać dary, pomoc, 

umiejętnie nawiązać kontakt z wszechświatem, a więc z drzewem, zwierzęciem, księżycem, istotą nadprzyrodzoną. 

Wszystko to ma szczególne znaczenie i wpływa na osobowość dziecka, posiada wartość samą w sobie. Dziecko 

wynosi przekonanie, że cały świat jest na usługach aktywnego bohatera. Walory te są tak samo cenne jak 

przekonanie, że zło musi ponieść karę, a dobro być wynagrodzone. 

W baśni najważniejszą rolę odgrywa magia, to ona rozwija wyobraźnię i fantazję, pomaga w utożsamieniu 

się z bohaterami i w rozwiązywaniu problemów. Magia odzwierciedla myślenie życzeniowe, marzenia na jawie. 

Magiczne myślenie w baśniach polega na poszukiwaniu i odnajdywaniu magicznych przedmiotów, dzięki którym 

osiąga się zamierzone cele. Baśń wprowadza dziecko w świat piękna, uczy je radować się kształtami i kolorami, 

budzi uczucia estetyczne. Baśnie mają również wpływ na rozwój moralny. Nigdzie bowiem tak wyraźnie nie jest 

rozgraniczony problem dobra i zła. Kontrastujące ze sobą uczucia każą dziecku opowiedzieć się po stronie 

pozytywnych wartości moralnych. Baśń dostarcza dziecku wzorów moralnego postępowania i życia w zgodzie z 

tymi ideałami i samym sobą. Baśń ma charakter pouczający i daje pewną sumę wiedzy o świecie, skłania do 

refleksji. Baśń ukazuje też świat zwierząt i roślin, traktując je w podobny sposób jak świat ludzki. Dzięki temu 

dziecko rozszerza granice własnego świata wewnętrznego, wychodzi poza własny egocentryzm, zdobywa 

poczucie wspólnoty z przyrodą. Podobnie jak w bajkach, również w baśniach występuje szczęśliwe zakończenie, 

które wzbudza radość, daje zadowolenie, buduje nadzieję na odnoszenie dalszych sukcesów. Baśń posiada 

zakończenie, które sprowadza słuchaczy na twardy grunt rzeczywistości. Dziecko uczy się, że warto przestrzegać 

zakazów i być dobrym, bo za takie zachowanie spotka go nagroda. Dzięki temu rozumie i pokonuje własne 

słabości, niepokoje i lęki, poznaje proste sposoby ich przezwyciężenia, wzbogaca życie wewnętrzne. Baśń ma 

działanie oczyszczające, przynosi ukojenie. 

 

Bajka i jej rola w życiu dziecka  

Niezwykła rola bajki polega na tym, że z jednej strony zaspokaja potrzeby poznawcze, poprzez wskazanie 

wartości oraz umożliwienie poznania otaczającego świata, z drugiej strony wyzwala pozytywne emocje. Bajka jest 

utworem, który kształtuje osobowość dziecka. Przez jej pryzmat poznaje ono świat, przenosi się w inne środowiska 

i epoki historyczne. Dziecko zaznajamia się celami, do których dąży człowiek, poznaje sens egzystencji. Uczy się 

wzorów postępowania, poznaje normy moralne i zachowania, które są oczekiwane i nagradzane. 

Bajka zachęca do poznawania rzeczywistości. Poprzez bajki dziecko ma możliwość poznania reguł 

rządzących światem, a upodabniając się do bohatera rozwija swoją wyobraźnię. Dziecko inspirowane przez bajki 

tworzy własne historie, nabiera umiejętności zmiany prawdziwego świata, uczy się odróżniać fikcję od 

rzeczywistości. Bajka pełni funkcję socjalizacyjną. Wspólne czytanie bajek stanowi okazję do przebywania 

bezpośrednio blisko rodziców, których obecności w dzisiejszych czasach dzieci doświadczają coraz mniej. Bajka 

pomaga zjednoczyć się duchowo, pozwala, aby rodzina mogła razem obserwować i podziwiać świat do którego 

przenosi. Bajki uczą rodziców opowiadania, dzieci słuchania, a jednych i drugich rozumienia zdarzeń i wyciągania 

z nich wniosków oraz wskazówek do życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Największą wartością bajek jest 

możliwość kształtowania za ich pośrednictwem sfery moralnej człowieka. Możemy chwalić lub ganić postępowanie 

bohaterów, wzbudzając w dziecku podziw lub sprzeciw w stosunku do ich charakteru, zachowania i w ten sposób 

nauczyć odróżniać dobro od zła. Bajka zazwyczaj zawiera morał, dzięki któremu dziecko uczy się odpowiedniego 

zachowania, skłania do refleksji nad swoim postępowaniem i swoją sytuacją. Bajka uwrażliwia na los innych. 

Dziecko staje się wrażliwe na zło, krzywdę, niesprawiedliwość i ból. Świat ukazany w bajkach jest naprawdę 

bajkowy. Jest dobry i piękny, to co złe musi na końcu zmienić się w dobre. W świecie tym nie ma zemsty tylko 

przebaczenie, nie ma strachu i tchórzostwa, ale odwaga, prawda i szlachetność. W bajkowym świecie dobro 



zawsze zwycięża, a szczęśliwe zakończenie daje poczucie sukcesu. Jeśli bohaterowi udaje się przełamać własne 

słabości jest szansa, że dziecko zechce postąpić podobnie. Język bajek jest dziecku bliski, gdyż jest to język 

fantazji. Forma opowiadania nie narzuca mu gotowych rozwiązań. Dziecko samo dochodzi do konkluzji, ma 

poczucie, że rozwiązanie problemu stanowi jego własny wybór. Mówienie o kłopotach głównego bohatera nie 

stanowi dla dziecka trudności, bowiem opowiada ono o czyichś kłopotach, a nie bezpośrednio o swoich. Nadanie 

uczuciom nazwy daje dziecku poczucie, że pozostają one pod kontrolą. Bajki mogą stanowić doskonałe narzędzie 

do pracy z emocjami dziecka. Za ich pośrednictwem dziecko uczy się rozpoznawać, nazywać oraz wyrażać swoje 

uczucia. 

Bajki umożliwiają dziecku przemyślenie problemu i zastanowienie się nad nim oraz zadanie pytań z nim 

związanych w warunkach pełnego bezpieczeństwa. Dziecko więc zyskuje możliwość nieskrępowanego mówienia o 

swoich problemach, bez obawy, że będzie oceniane. Treść bajek przenika stopniowo do świadomości dziecka i 

zaczyna na nie oddziaływać. Dziecko może identyfikować się z wybranymi postaciami i wchodzić w ich role. Może 

zacząć wyobrażać sobie, jak czują się bohaterowie oraz co mogą zrobić w danej sytuacji. W ten sposób dziecko 

odnajduje w bajkach problemy ze swojego życia i uczy się, jak można je rozwiązywać. 

W bajkach dziecko odnajduje swoje marzenia, będące antidotum na trudne sytuacje, smutną 

rzeczywistość, doznaje pocieszenia, budując nadzieję na lepsze jutro, wierzy w to, że odmieni się jego czasem 

naprawdę trudna sytuacja. Bajka rekompensuje ubogie środowisko wychowawcze, dziecko przeżywa wspaniałe 

przygody, utożsamia się z bohaterem i jednocześnie czuje się bezpiecznie. Bajka pełni głównie funkcje 

adaptacyjne i rozwojowe w życiu dziecka. Jeśli opowieść ma naprawdę przykuć uwagę dziecka, musi je zabawiać i 

budzić w nim ciekawość. Jeśli ma wzbogacać jego życie i pobudzać wyobraźnię, musi mieć związek z jego lękami i 

dążeniami oraz umożliwić mu pełne poznanie własnych trudności, a zarazem podać sposoby rozwiązania 

nękających je problemów. Bajki pozwalają uporządkować własne doświadczenia w mało zrozumiałym świecie 

zewnętrznym oraz wewnętrznym. Pomagają także budować osobowość. Podsumowując, bajka może okazać się 

pomocna dla dziecka poprzez:  

- możliwość zaistnienia w sytuacji w bezpieczny sposób,  

- możliwość popatrzenia z boku na swoje życie,  

- możliwość wejścia w rolę,  

- wzbogacenie doświadczenia,  

- podsuwanie rozwiązań,  

- utrwalenie dobrych wzorców,  

- odprężenie i uspokojenie.  

Bajka daje wsparcie i poczucie siły. Czytanie bajek to doskonały pomysł na 

spędzanie wolnego czasu w sposób nie tylko przyjemny, ale także pożyteczny.  

 

2. Tydzień z bajką 
 

ODGADUJEMY BAJKI PO OBRAZKACH 

 



 

 
 

NASZE ULUBIONE BAJKI 

 

 
 

 

3. Motoryka mała i duża … trochę ruchu dla dużego i małego. 
 

Nauczyciele w szkołach i opiekunki w przedszkolach coraz częściej zwracają uwagę na dziecięce 

zaległości w sferze motoryki dużej i małej. Innymi słowy – maluchy mają więcej kłopotów ze sprawnością ruchową, 



są „sztywniejsze”, mają mniej ochoty i zwyczajnej siły w mięśniach, by podejmować różnego typu zabawy 

ruchowe. Problem zaczyna się już w przedszkolach, w grupach najmłodszych dzieci – można się domyślać, że 

przyczyną jest ogromna ilość czasu spędzanego przed telewizorem czy tabletem (już dwulatki potrafią dobrze 

posługiwać się tym urządzeniem). 

Zaległości w sferze motoryki dużej wpływają na złe kształtowanie motoryki małej, a to już prosta droga do 

kłopotów w szkole. Warto więc zrobić wszystko, aby temu zapobiec – najłatwiej zrobić to po prostu przez… 

zabawę. 

Na początek ważna uwaga – w ćwiczenia motoryki dużej muszą być zaangażowani rodzice. Powinni też 

zdawać sobie sprawę z istotności ruchu w życiu dziecka – mówiąc wprost, tablet i telewizor idą w odstawkę albo 

używane są okazjonalnie. Zastąpi je aktywny rodzic i ruch. Będzie mniej wygodnie i potrzebny jest wysiłek – ale 

coś za coś. 

 Trochę teorii: 

Motoryka to pojęcie określające ogólną sprawność fizyczną człowieka i jego zdolność do wykonywania wszelkich 

działalności związanych z ruchem. Wyróżnia się dwa podstawowe typy motoryki – motorykę dużą oraz motorykę 

małą. 

Motoryka mała - to sprawność dłoni i palców. 

Motoryka duża - to sprawność fizyczna całego ciała. 

Rozwój motoryki jest bardzo istotny dla prawidłowej sprawności fizycznej, a także ogólnego 

funkcjonowania dziecka. Jeśli przebiega bez zakłóceń jest doskonalą podstawą do nauki pisania i czytania, 

koncentracji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

Motoryka nie jest dana nam z urodzeniem. Musimy ją wykształcać poprzez nieustanny, swobodny ruch i 

działania sterowane, dzięki którym poprawia się sprawność ruchowa ciała. 

Aby prawidłowo stymulować rozwój ruchowy dziecka należy pamiętać, że priorytetem jest motoryka duża, 

czyli rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, dopiero później należy przejść do rozwoju motoryki małej. 

 

Dla zobrazowania podam kilka przykładów aktywności ruchowych charakterystycznych dla motoryki małej i dużej: 

 

MOTORYKA DUŻA  

Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej i rozwijające zręczność: 

- ćwiczenia równoważne (gra w klasy, stanie na jednej nodze, skoki na trampolinie, jazda na rowerze,  

 hulajnodze); 

- podskoki; 

- gimnastyka; 

- pływanie; 

- zabawy dużą piłką, balonikami, kulkami gniecionymi z gazet; 

- budowanie konstrukcji z klocków; 

- rzucanie piłki w parach; 

- rzucanie do celu; 

- zabawy stolikowe, np. pchełki, bilard stołowy; 

- zabawy manipulacyjne klockami, koralikami itp. 

- włączanie dziecka w wykonywanie zadań domowych typu: ugniatanie ciasta, odrywanie szypułek owoców, 

 wykrawanie ciastek i inne; 

- wdrażanie do samodzielności podczas samoobsługi ( mycia, ubierania, zapinania guzików, zamków  

 błyskawicznych, itp.); 

 

PRZYKŁADOWE ZABAWY 

1) Poranne ćwiczenia 

Dzieci uwielbiają tańczyć – a już zwłaszcza, jeśli dorobimy do tej czynności całą „otoczkę”. Na pewno każdy 

dwu- i trzylatek będzie zachwycony, jeśli wprowadzisz nawyk porannych ćwiczeń w formie tańca. W tym celu 

włączaj ulubione utwory dziecka i układaj z nim własną „choreografię”. Przykład - na „lalala” podskakujemy, na 

„łubudu” robimy obrót i tak dalej. Pamiętaj jednak, że układ musi być prosty i najlepiej powiązany ze słowami 

(„pada deszczyk, pada” – wykonujecie kręcące ruchy dłońmi wyciągniętymi w górze). 

Ważna uwaga – dziecko będzie uczyło się powoli, ale nie rezygnuj – już po tygodniu będziecie cieszyć się prostym, 

ale waszym własnym układem. 

 

2) Bawimy się, że jesteśmy… 



Niedźwiedziami, ptaszkami albo gąsienicami – oczywiście naśladując ruchy tych zwierząt. Jeśli tylko będziemy 

brać udział w zabawie, nasza pociecha bardzo szybko przekona się, że jest to bardzo interesujące. Wykorzystaj 

chwile, kiedy coś robisz, a maluszek jest gdzieś obok. Na przykład podczas porządkowania rzeczy w  szafie – 

przerywaj co chwilę i „zamień się” w zwierzątko, zachęcając do tego samego dziecko. Sprzątanie potrawa dłużej, 

ale tak jest zdecydowanie łatwiej zaangażować się w zabawę. 

 

3) Rób, jak mama! 

Jeśli dziecko w miarę dobrze opanowało już mowę, możecie pobawić się w kalambury ruchowe – naturalnie raczej 

te proste. Machaj rączkami, rodzina zgaduje, że jesteś ptakiem – potem czas na dziecko. 

 

4) Gdzie usiadła mucha? 

Zabawa w szukanie muchy czy pszczółki to świetna zabawa stymulująca motorykę dużą dwulatków, które jeszcze 

nie mówią. Wystarczy, że twoje palce będą muchą, która „siada” na różnych częściach ciała maluszka. Oczywiście 

zadaniem dziecka jest wskazanie, gdzie siedzi muszka. Stąd już prosta droga do łaskotek, które też powinny na 

stałe zagościć w waszym domu. 

 

5) Nóżki start! 

Bardzo ciekawą formą zabawy są wszystkie te aktywności, które „zmuszają” nóżki dziecka do pracy. Możecie 

wykorzystać to już przy sprzątaniu zabawek (przesuwamy zabawki nóżką) albo stworzyć własne zawody – 

prowizoryczną bramkę i woreczek, który musi się do niej dostać. Nie martw się, jeśli dziecko skieruje się zupełnie w 

inną stronę – chodzi przecież o to, aby wykonywało ćwiczenia, a nie by grało. 

 

6) Wrzucanie na odległość 

Do tej zabawy wystarczy zwykłe wiadro lub plastikowy pojemnik i coś, czym będziecie bezpiecznie rzucać do jego 

środka. Mogą być to piłeczki, baloniki czy maskotki. Aby zmotywować dziecko, warto je nagradzać po każdym 

udanym rzucie. Z czasem zwiększaj odległość kosza od dziecka – będzie musiało inaczej układać ciało, aby trafić 

do celu. 

 

7) Pchacze, wózki – mile widziane! 

Jeśli twoja dwu- czy trzyletnia córka marzy o wózeczku dla lalki, koniecznie spełnij to marzenie! Co więcej, 

zabierajcie wózek na każdy spacer, nawet jeśli jest to niewygodne. Prowadzenie wózka, pchacza albo zabawki na 

trzonku jest świetnym urządzeniem do wspierania motoryki dużej. 

8) Zabawy na dworze 

Czy jako dziecko omijałaś na drodze łączenia płyt chodnikowych? Robiły to prawie wszystkie dzieci, wspierając 

jednocześnie umiejętności związane z motoryką dużą. Zachęć do tego i swoje dziecko! Ponadto możecie bawić się 

w omijanie kałuż (w wersji dla odważnych mam – we wskakiwanie w kałuże) albo w próby podskoczenia do gałęzi. 

Nie odmawiaj dziecku także wtedy, kiedy chce ono pójść po niewysokim murku. Zgódź się, ale je asekuruj. To 

także ważne ćwiczenie! 

 

9) Rowerek do boju 

Wielu rodziców kupuje rower dla małego dziecka… jako ozdobę pokoju. Po pierwszym zapale sprzęt szybko staje 

się nudny – dziecko jest przecież „chyba” jeszcze za małe. Cierpliwości! Najpierw zainwestujcie w rowerek 

biegowy, potem w zwykły, a następnie w hulajnogę. Jeśli tylko wy nie zrezygnujecie, wasze dziecko szybko się 

nauczy. I aktywność fizyczna naprawdę będzie dla niego przyjemna. Dodajmy, że chyba nic tak świetnie nie 

kształtuje motoryki dużej, jak właśnie jeżdżenie na rowerku. 

 

10) Trampolina 

Czy brak ogrodu przekreśla szanse na trampolinę? Nic z tych rzeczy. Dwu- czy trzyletniemu maluchowi wystarczy 

jej mała wersja, którą bez trudu zmieścisz w dziecięcym pokoju. Nie kosztuje wiele, więc może być prezentem na 

zbliżające się urodziny czy święto. I na pewno będzie prawdziwym hitem. 

 

Ćwiczenia i zabawy zwalniające napięcie stawowo - mięśniowe: 

- poruszanie rękami uniesionymi nad głową; 

- zabawa w pranie i prasowanie; 

- zabawa w rąbanie i piłowanie drzewa; 

- naśladowanie lotu ptaka, dyrygenta, pływania, drzew na wietrze. 

 



MOTORYKA MAŁA 

Ćwiczenia usprawniające staw nadgarstkowy i palce rąk: 

- rysowanie na tablicy jedną ręką lub oburącz; 

- zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub oklejanie kartki plasteliną; 

- lepienie w glinie, plastelinie lub masie solnej; 

- bębnienie palcami, stukanie palcami po stole; 

- marsz palców po stole w określonym kierunku, 

- przewlekanie nitek przez dziurki w tekturze; 

- nawlekanie korali lub makaronu na sznurek; 

- ugniatanie jedną ręką kul z gazet, bibuły; 

- naśladowanie ruchów gry na pianinie, flecie, skrzypcach; 

- kalkowanie różnej wielkości wzorów o kształcie geometrycznym i literopodobnym; 

- pisanie na klawiaturze komputera; 

- wycinanie, wydzieranie z papieru; 

- malowanie szlaczków grubym pędzlem na dużej powierzchni; 

- stemplowanie pieczątkami gumowymi, drewnianymi lub wykonanymi z ziemniaka; 

- malowanie palcami, pędzlem, watą, gąbką: linii pionowych, poziomych, falujących, łamanych, spiralnych, form 

kolistych, kwadratowych, trójkątnych; 

- obrysowywanie kształtów i pisanie wyrazów bez odrywania ręki od papieru. 

 

Ćwiczenia płynnych ruchów pisarskich: 

- łączenie kropek na papierze gładkim oraz w liniach i kratkach; 

- pogrubianie słabo zaznaczonego konturu; 

- uzupełnianie elementów obrazka według wzoru; 

- obrysowywanie szablonów; 

- obrysowywanie przez kalkę lub folię rysunków i liter; 

- kreślenie szlaczków. 

 

Ćwiczenia usprawniające ruchy rąk i koordynację wzrokowo-ruchową ( współpracę ręka-oko): 

- rysowanie linii poprzez łączenie punktów; 

- dorysowywanie brakujących elementów; 

- rysowanie pod dyktando; 

- rysowanie linii wewnątrz labiryntów; 

- zamalowywanie małych przestrzeni, np. figur na obrazku; 

- rysowanie linii pionowych, poziomych, ukośnych, falistych, pętelkowych, półkolistych,  

 kolistych; 

- kreślenie w powietrzu, na tackach z piaskiem i rysowanie różnymi technikami graficznymi linii  

 pionowych, poziomych, ukośnych, łamanych, krzywych i figur geometrycznych. 

 

PRZYKŁADOWE ZABAWY 

1) Nawlekanie korali 

Zapomnij jednak o malutkich koralikach – po pierwsze, twoja pociecha może je połknąć, po drugie – to zadanie 

ponad siły tak małego dziecka. Poszukaj sporych kulek (albo zrób je sama, na przykład robiąc dziurki w 

plastikowych, małych piłkach) i przygotuj sznurek. Dla małego ułatwienia możesz nawet pokryć go warstwą lakieru 

bezbarwnego – będzie sztywniejszy. 

 

2) Malowanie 

Nie wszystkie dzieci lubią rysować, ale trudno znaleźć takie, które nie lubi malować! Zacznijcie od malowania 

rączkami po wielkim arkuszu i stopniowo przez kilka tygodni zmierzajcie w stronę malowania pędzlami na 

mniejszych kartkach. Pędzle powinny być dość spore. 

Ważna uwaga – przygotuj się fizycznie i psychicznie na bałagan. Jeśli będzie ciągle pouczała dziecko („ojej, mama 

mówiła, żebyś uważała na podłogę!”), to nici z dobrej zabawy i ćwiczeń. Kup folię malarską, aby ochronić podłogę i 

dywan, ubierz dziecko i siebie w stare ciuchy i po prostu się bawcie. 

 

3) Stemplowanie 

Pieczątki to ukochane zabawki wielu maluchów – na pewno i twojemu przypadną do gustu. Nie musisz ich 

kupować – wystarczy, że zrobisz je np. z ziemniaków i będzie malować odbijającą powierzchnię farbką. 



 

4) Zabawy pacynką 

Najpierw oczywiście musisz sama zorganizować małe przedstawienie – wystarczy koc i opróżniony „z wnętrzności” 

miś albo miękka laleczka (lepiej kup nową i od razu ją przygotuj, na zniszczenie starej dziecko może zareagować 

płaczem). 

Kiedy ty przedstawisz swoją historię, poproś dziecko o to samo. Gdy spotkasz się z protestem, zachęć dziecko do 

wspólnej zabawy pt. „spotyka się miś” (mama) i lalka Zuzia (dziecko)”. I bawcie się razem. 

 

5) Rysowanie 

Idealnie byłoby, gdyby twoja pociecha zechciała naśladować szlaczki i rysować wzorki według wzoru – to jednak 

dość trudne zadanie dla dwulatka. Z czasem dojdziecie i do tego, ale najpierw – rysujcie kredą. Po tablicy, po 

chodniku, na placu zabaw. Mogą być to zarówno po prostu kółka w różnych wielkościach, jak i bardziej 

skomplikowane wzory. Możecie też bawić się naprzemiennie – najpierw ty rysujesz jeden element, dziecko 

dorysowuje kolejny itd. 

 

6) Przelewanie 

Ćwiczenia motoryki małej nie muszą odbywać się „we wtorki między 15 a 16”. Cały ich urok polega na tym, że 

możesz je dopasowywać do waszego życia. Czyli możesz zachęcić dziecko np. do zabawy w brodziku albo 

baseniku. Daj maluchowi całą masę kubków i pojemniczków i pokaż mu, jak przelewać wodę z jednego do 

drugiego. Zachwyt dziecka gwarantowany, a motoryka mała ma się coraz lepiej. 

 

7) Lepienie 

Lepienie z plasteliny lub modeliny jest genialnym narzędziem do wspierania rozwoju motoryki małej – koniecznie 

korzystajcie z tego minimum raz w tygodniu! Jeśli malec nie chce stworzyć samodzielnie np. całej postaci (zwykle 

jest to zbyt trudne), proś go o poszczególne elementy i łącz wszystkie. Dziecko robi główkę i oczka – ty je 

przyklejasz do siebie. Pamiętaj, że poprawianie po dziecku albo mówienie „daj, mamusia to dokończy/zrobi” jest 

bezwzględnie zakazane! To najprostszy sposób na zniechęcenia malca, więc powstrzymaj się i już. 

 

8) Przesypywanie 

Możecie przesypywać zarówno piasek w piaskownicy (zabierz nie tylko łopatkę, ale i plastikowe kubki i sitko), ale 

też makaron czy ryż w zaciszu domowym. W tym drugim przypadku musisz oczywiście czuwać nad zabawą – 

malec może w pewnym momencie zechcieć zjeść elementy waszej „zabawy” albo na przykład włożyć je do nosa. 

 

9) Budowanie wieży 

Banał, ale jakże skuteczny! Pamiętaj, by urozmaicać waszą zabawę. Organizuj wyścigi w układaniu wież albo 

układajcie je nie tylko z klocków, ale np. z książeczek. Każde urozmaicenie to budzenie ciekawości dziecka. 

 

10) Przeszukiwanie worka z niespodziankami 

Jeśli twoja pociecha skończy już trzy latka, możesz zaproponować jej nową zabawę – przeszukiwanie worka z 

niespodziankami. Do tkaninowego worka włóż kilka zabawek (najpierw pokaż je dziecku) i poproś smyka, a by 

próbował zgadnąć, czego właśnie dotyka – bez zerkania. Oczywiście najpierw wyjaśnij stosownym przykładem. 

Jeśli dziecko nie radzi sobie jeszcze z tym zadaniem, nieco je zmodyfikuj („wyciągamy tylko misie”). Z czasem 

pójdzie wam coraz lepiej.  

 

4. Maluszki grają w paluszki 
 
Zabawy paluszkowe autorstwa Krzysztofa Sąsiadka to jedna z wielu pozycji pomagających rozwijać 
sprawność manualną. Rymowane wierszyki są krótkie i łatwe do zapamiętania, dzieci chętnie się ich 
uczą i chętnie manipulują swoimi paluszkami. My też w chwilach odprężenia  w ciągu dnia bawimy się 
swoimi paluszkami.  
 

 
 



    Goście” 
Mamo, mamo. 

Co, co, co? 
Jadą goście. 

No to co. 
Dzień dobry! 
Dzień dobry! 

Cmok, cmok, cmok. 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

„Dwie ręce, dziesięć palców” 

 Ja dziesięć palców mam 

 Na pianinie gram  

Ja dwie ręce mam 

 Na bębenku gram  

Ja dziesięć palców mam     

I na trąbce gram  

Ja dwie ręce mam  

I zaklaszcze wam 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Paluszek” 
Paluszek zginam 
Paluszek prostuje  
Paluszkiem ucho (nos, oko…) wskazuję.       
 
 

 

 

 



 
 

Nasza końcowa praca 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 100 lat niech żyją nam…Dzien Babci i Dziadka 
 

Występ przed ważnymi gośćmi 

 

 
 

 

Występów ciąg dalszy… 

 

 
 

 

 

 



Słodki poczęstunek 

 

 

Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją, 
Póki komar i mucha morza nie wypiją. 

A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli, 
Niech się dziadzio z babcią nażyją do woli. 

 

6. Kochamy zwierzęta, więc im pomagamy 
2 lutego do naszego przedszkola zawitali Pani Jolanta Bogiel z panami z Nadleśnictwa w Międzylesiu. 

Dzieci dowiedziały się jak dokarmiać i czym karmić zwierzęta zimą. Z dużym zaangażowaniem wieszały 

kulki z karmą dla ptaków oraz rozrzucały kasztany dla saren i jeleni.  

 



             
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Po dokarmianiu i powrocie do przedszkola Panowie leśniczy opowiadali zabawne historie związane z ich 

praca ze zwierzętami, zagrali na rogu i zaprezentowali rogi jelenia. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. English is fun – kącik anglisty 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wersja dla młodszych dzieci 

 

      BLACK   

 

       YELLOW 

       ORANGE     

       RED 

 

      WHITE 

      BLUE 

 

      GREEN 
 

 

Miłej lektury, dobrej zabawy i do zobaczenia wkrótce… 


