
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  

w Kwidzynie 



SZANOWNI RODZICE 

Oto kolejny numer gazetki „Wesołe Przedszkole”. Zbliżają się 

ferie, dlatego pragniemy zachęcić Państwa do wspólnej zabawy 

na śniegu z Waszymi pociechami. Będzie to na pewno mile 

spędzony czas dla całej rodziny. Nie siedźcie w domach, gdy śnieg 

za oknem! Korzystajcie z okazji do dobrej zabawy –druga taka 

dopiero za rok! Życzymy dużo śniegu i wspaniałej zabawy! 
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 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się od dnia 1 lutego 2019 r. 
ZAPRASZAMY  
 

 

 Serdeczne podziękowania dla 
Pana Jerzego Śniega za 
wsparcie i pomoc w 
sfinansowaniu zajęć 
edukacyjnych dla dzieci. Jest 
to kolejny sukces w ramach 
akcji "Październik miesiącem 
dobroci dla zwierząt" 
DZIĘKUJEMY!!!!!  
 

 

WSPÓLNA AKCJA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO I TOR-PALU 

Budki dla bezdomnych kotów 

Dzięki wspólnej akcji Przedszkola Integracyjnego w Kwidzynie oraz firmy Tor-Pal, na terenie 
Kwidzyna postawiono sześć budek dla bezdomnych kotów, które pozwolą przetrwać im mrozy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

  

To było  

Akcja „Październik Miesiącem 

Dobroci dla Zwierząt” 

Kolejnym sukcesem zakończyła się akcja 

„Październik- miesiącem dobroci dla zwierząt". W ramach 

projektu udało nam się uzbierać mnóstwo karmy oraz innych 

rzeczy potrzebnych dla bezdomnych zwierząt. Dziękujemy serdecznie wszystkim rodzicom i dzieciom 

za okazane serce. Dziękujemy naszym przyjaciołom z zewnątrz. Jednocześnie zachęcamy wszystkich 

do pomocy zwierzętom. Zachęcamy również do adopcji lub zapewnienia domów tymczasowych dla 

bezdomnych zwierząt Razem możemy więcej!!! 

Jesienne mandale 
Aby zachęcić przedszkolaków i ich rodziców do obserwowania zmieniającej się przyrody, Przedszkole 

Gama zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs „Jesienne mandale". Pośród wielu bardzo zdolnych 

i kreatywnych uczestników była Kornelia Kapica z grupy truskawkowej. Organizator konkursu zaprosił 

wszystkich uczestników na uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród. Przedszkolaki 

zostały docenione i otrzymały upominki i dyplomy. Na koniec czekała na nich miła niespodzianka - 

poczęstunek oraz wspólna zabawa. Bardzo dziękuję organizatorom - Przedszkolu Gama, a dzieci 

i rodziców zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. 

Dzień Makaronu 
Nasze przedszkole w ostatnim dniu października brało udział w imprezie przygotowanej przez Panią 

Bożenkę i Panią Irenkę pod hasłem DZIEŃ MAKARONU. Dzieci rozwiązały zagadki, poznały kilka 

rodzajów makaronu, odtańczyły „Makarenę”  a na zakończenie, w swoich salach  wykonały prace 

plastyczne zwykorzystaniem makaronu.                                                                                                                    

Uroczystość „100-lecia Niepodległości” 

„Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś 

również kochał ją i ty". Dnia 11.11.2018r. dzieci z naszego przedszkola włączyły się w ogólnopolską 

akcję związaną z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości. O godzinie 11:11 wspólnie 

odśpiewaliśmy hymn Polski oraz obejrzeliśmy uroczystą akademię przygotowaną przez grupę 

jagodową i cytrynową. GRATULACJE dla wszystkich dzieci biorących czynny udział w  przedstawieniu,  

dziękujemy serdecznie Państwu Puchalskim za oprawę muzyczną. Cieszymy się, że możemy żyć 

w Wolnej Polsce – „tym co oddali życie za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa”. 

 

 



Dzień Bajki 
Księżniczki, rycerzy, Superbohaterów i wiele innych postaci można było spotkać we wszystkich grupach 

z okazji Dnia Postaci Bajek. Wspólna zabawa przy muzyce umilała każdemu dziecku czas, świetnie 

bawiły się również Panie. 

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 
Kolejna Halowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych za nami, nasze Gumisie i tym razem poradziły 

sobie świetnie. Po zmaganiach sportowych 

odbyła się wspólna dyskoteka. 

Teatralia 2018 

Dnia 24.11.2018 dzieci z grupy 

wiśniowej zaprezentowały swoje 

zdolności aktorskie w przedstawieniu 

teatralnym podczas Kwidzyńskich 

Teatralii. Dzieci zostały 

przygotowane przez nauczycielki: 

Aleksandrę Wnuk i Dorotę 

Jankowską. Tytuł przedstawienia 

„Witajcie w naszej bajce”. Były to wiersze 

i bajki z repertuaru Jana Brzechwy. Przypomnieliśmy sobie także takie przeboje jak: ”Kaczka 

dziwaczka”, „Księżyc raz odwiedził staw”, „Witajcie w naszej bajce” oraz „Na Wyspach 

Bergamutach”. Dzieci wcieliły się w role: Samochwały, Kłamczuchy, Pana Kleksa, Kaczki 

Dziwaczki, Kucharza, Adasia Niezgódki itd. Ten występ na długo zostanie w naszej pamięci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznajemy Armenię 
Nasza wolontariuszka Lily przedstawiła  dzieciom prezentacje na temat Armenii. Jak się okazało 

jest to bardzo piękny kraj z bardzo ciekawą tradycją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta dzieci w Domu Seniora 
W dniach 28 i 29 listopada 2018 przedszkolaki z 

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi wystąpiły 

przed seniorami z Domu Seniora. Dzieci z dwóch 

grup: cytrynowej i wiśniowej zaprezentowały 2 

przedstawienia. Wisienki zagrały bajkę pt. „Witajcie 

w naszej bajce”, natomiast cytrynki  zaśpiewały i 

zatańczyły świątecznie. Dzieci zostały przygotowane 

przez nauczycielki: Aleksandrę Wnuk, Dorotę 

Jankowską i Ewelinę Szwedowską. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ireny 

Wiesner przyjaciółki Domu Seniora w 

Kwidzynie. 

Radość i uśmiech gościły na twarzach 

podopiecznych. Spotkanie miało na celu 

integrację środowisk lokalnych: domu 

seniora i przedszkola. 

 

ARMENIA 

 



Udział w Akcji 27 finału WOŚP 

Za nami 27 Finał WOŚP. Tym razem wolontariuszki z naszego 

przedszkola Panie Irena Wiesner i Bożena Chorbacz kwestowały 

na rzecz zakupu sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 

Już od połowy grudnia 2018r. do 11 stycznia 2019 obie panie z 

uśmiechem zachęcały naszych przedszkolaków i ich rodziców 

do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji. Nasi podopieczni oprócz 

pieniążków wrzucanych do skarbonek WOŚP wspólnie z Paniami 

przygotowywały kolorowe plakaty upamiętniające kolejny Finał. 

Dzięki pomocy dzieci i ich rodziców oraz dzięki sympatykom WOŚP w hali widowiskowo – sportowej 

przy ul. Wiejskiej udało się zebrać łącznie kwotę 4.884,18zł. Uwagę na stoisku naszego przedszkola 

przyciągały kolorowe serduszka z masy solnej oraz słoiczki z tealightami. Te małe niespodzianki do 

godzin wieczornych cieszyły zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc, 

za dar serca! 
 

Świąteczna Paczka dla dzieci 

Przed świętami Bożego Narodzenia nasze 

przedszkole włączyło się do wspaniałej akcji 

świątecznej zorganizowanej przy współpracy z 

funkcjonariuszami  służby więziennej i 

Hospicjum w Kwidzynie. Podczas akcji  

zbieraliśmy słodycze na paczki świąteczne.  

Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas 

wspomogli za  zaangażowanie, dobre serce. 

Pamiętajmy, wspólnie możemy wiele, bo dobro 

mnoży się przez dzielenie z innymi. 

 

Warsztaty świąteczne  
W okresie przedświątecznym dzieci z naszego 

przedszkola uczestniczyły w  warsztatach 

świątecznych w Chatce Świętego Mikołaja w 

Smykolandii. Czekało tu wiele atrakcji: ozdabianie pudełek na prezenty, słodki poczęstunek, malowanie 

buziek, zabawy z Elfami, ubieranie choinki oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem. Było wspaniale!!! 

Dziękujemy:) 

 

 

 



 

Dzień Babci i Dziadka 

Dzisiaj wszystkie smutki - precz! 

Święto Dziadków - ważna rzecz! 

Od lat Dzień Babci i Dziadka jest szczególnie kultywowaną uroczystością w naszym przedszkolu. 

Nic dziwnego - to właśnie dziadkowie są niezwykle ważnymi ludźmi w życiu naszych przedszkolaków. 

I właśnie z tej okazji dzieci z wszystkich grup przygotowały dla swoich dziadków program artystyczny, 

piosenki, wiersze, tańce. Trudno opisać z jaką radością babcie i dziadkowie przyjęli występy małych 

artystów, wywołując uśmiech, zadowolenie i łzy wzruszenia na ich twarzach. Składając życzenia 

wnukowie wręczali własnoręcznie wykonane prezenty. Był to bardzo mile wspólnie spędzony czas, 

który na długo pozostanie w pamięci dziadków i ich wnuków.  

 

To będzie…  

 Luty -  Koncert muzyki etnicznej 

 Teatr „Jak Rumcajs Cypiska uratował” 

 Marzec – Powitanie Wiosny 

 Kwiecień -  Regionalny Festiwal Piosenki Dziecięcej 

 Maj -  Dzień Matki 

 Czerwiec 2019 - Dzień Dziecka 

 Czerwiec 2019 - Pożegnanie 6- latków  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Weronika Michałowska 

Znak zodiaku: koziorożec 

Od dzieciństwa marzyłam o pracy 

nauczyciela. Często z rówieśnikami bawiłam się 

w szkołę. Robiłam własne dzienniki 

oraz przygotowywałam i sprawdzałam 

sprawdziany. Jako dziecko zawsze odgrywałam rolę nauczyciela.  

Jestem osobą pogodną i uśmiechniętą. Ważne jest dla mnie, aby każde dziecko 

w przedszkolu czuło się ważne, bezpieczne i było cały czas radosne. Cieszą mnie małe sukcesy 

dzieci, takie jak samodzielne założenie kapci, czy przejście w parach do szatni. Uważam, 

że watro włożyć w pracę wiele trudu, aby później na twarzy choć na chwilę pojawił się uśmiech 

satysfakcji, abym mogła powiedzieć sobie „udało się”.  

Paulo Coelho napisał „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, 

być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie”. 

To najszczersza prawda. Jestem szczęśliwa, że mogę tego doświadczać na co dzień. 

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie pedagogiki o specjalności logopedia 

na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie 

edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia 

podyplomowe w zakresie nauczania języka 

angielskiego w edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej. Aktualnie jestem w trakcie 

studiów podyplomowych w zakresie 

oligofrenopedagogiki. Próbując dotrzeć do swojego 

wewnętrznego potencjału i odkryć właściwe miejsce w życiu uczestniczyłam w wielu różnych 

kursach np. animator czasu wolnego dzieci, zabawy z elementami sensoplastyki.  

 



Hobby: 

Lubię francuskie komedie, zapach dobrej herbaty. W wolnym czasie lubię zatracić się w dobrej 

książce, iść do kina. Interesuje się zdrowym stylem życia. 

Porada dla rodziców: Magia uśmiechu, siła optymizmu  

Uśmiech ma magiczną moc. Kiedy się uśmiechamy, czy śmiejemy- w naszym organizmie 

wydzielają się endorfiny- hormony szczęścia. Kiedy widzimy uśmiechniętą osobę, łatwiej 

nam się do niej uśmiechnąć i zamienić kilka słów. Ponad to w towarzystwie ludzi 

uśmiechniętych sami częściej się uśmiechamy. Ludzie optymistycznie nastawieni do życia 

są bardziej radośni i szczęśliwi. Dziecko przegląda się w oczach rodziców, jak w zwierciadle. 

A nasze pozytywne słowa mogą utwierdzić je, że poradzi sobie, że jest dobre, zdolne i twórcze.  

Ifyou’re happy! 

Ifyou're happy happyhappyclapyourhands. 

Ifyou're happy happyhappyclapyourhands.  

Ifyou're happy happyhappyclapyourhands, 

clapyourhands.  

Ifyou're happy happyhappyclapyourhands.  

Ifyou'reangryangryangry stomp yourfeet. 

Ifyou'reangryangryangry stomp yourfeet.  

Ifyou'reangryangryangry stomp yourfeet, stomp yourfeet.  

Ifyou'reangryangryangry stomp yourfeet.  

Ifyou'rescaredscaredscaredsay, "Oh no!"  

Ifyou'rescaredscaredscaredsay, "Oh no!"  

Ifyou'rescaredscaredscaredsay, "Oh no!" Say, "Oh no!"  

Ifyou'rescaredscaredscaredsay, "Oh no!"  

Ifyou'resleepysleepysleepytake a nap.  

Ifyou'resleepysleepysleepytake a nap.  

Ifyou'resleepysleepysleepytake a nap, take a nap. 

Ifyou'resleepysleepysleepytake a nap. 

Ifyou're happy happyhappyclapyourhands.  

Ifyou're happy happyhappyclapyourhands.  

 



 

 

Dziecko leworęczne 
 

Zasadniczą sprawą związaną z oddziaływaniem wychowawczym na dzieci 

leworęczne jest ich nietypowość, rodząca wiele trudności w życiu codziennym. Celem tego 

oddziaływania powinno być, zatem ułatwienie dzieciom leworęcznym egzystencji w świecie 

przystosowanym do zaspokajania potrzeb praworęcznych osób. Rozwijanie mocnych stron 

dziecka może uczynić je zdolnym do stawiania czoła wielu kłopotom.   Wiedza na temat 

potrzeb dziecka leworęcznego i sposobów udzielania mu pomocy jest ważna zarówno 

dla rodziców jak i pedagogów. Przede wszystkim jest to prawidłowe wychowywanie dziecka 

leworęcznego od okresu niemowlęcego. Następnie w wieku przedszkolnym obejmuje 

ono przygotowanie do nauki pisania z uwzględnieniem specyficznych trudności, jakie może 

powodować leworęczność. Celowi temu mogą służyć zajęcia stymulująco – korekcyjne; mają 

one z jednej strony aktywizować rozwój psychomotoryczny dziecka: funkcje percepcyjne, 

motoryczne i ich koordynację, z drugiej zaś strony korygować fragmentaryczne opóźnienia 

rozwojowe tych funkcji i zaburzenia ich integracji. Wyrównanie w ten sposób dysharmonii 

rozwojowych sprzyja uzyskiwaniu przez dziecko gotowości do nauki pisania i czytania. 

Do szczegółowych celów zajęć stymulująco – korekcyjnych należą: 

Pobudzanie rozwoju ruchowego dziecka, szczególnie zaś usprawnienie motoryki rąk, 

jest to uzasadnione faktem, że wiele dzieci leworęcznych jest właśnie mało sprawnych 

manualnie, a także tym, że czynność pisania lewą ręką stawia przed tymi dziećmi wyższe 

wymagania pod względem sprawności ruchowej. Zachęcanie dzieci do rysowania i zajęć 

grafomotorycznych; dzieci leworęczne, jeśli są mało sprawne motorycznie , widząc słabe 

efekty swoich działań, lub jeśli zmuszane są siłą do rysowania prawą ręką, tracą wszelkie 

zainteresowanie tego typu zajęciami, pomimo zachęty nie chcą ich podejmować, a nawet 

zdarza się, że niechęć ta utrwala się na całe życie; Rozwijanie percepcji wzrokowej 

i koordynacji wzrokowo – ruchowej  poprzez zajęcia grafomotoryczne; Kształcenie orientacji 

w lewej i prawej stronie schematu ciała i przestrzeni; Kształcenie nawyków ruchowych 

związanych z kreśleniem linii pionowych i poziomych, okręgów; Rozwijanie zdolności do 

kontrolowania i regulowania napięcia mięśniowego występującego podczas zajęć 

grafomotorycznych; Kształcenie umiejętności rozluźniania napięcia mięśniowego 

i umiejętności odpoczynku. 

Do szczegółowych celów zajęć wdrażających do pisania lewą ręką należy 

wykształcenie: 

 Prawidłowego uchwytu pióra. 

 Nawyków ruchowych związanych z postawą ciała, ułożeniem zeszytu, ręki i pióra 
podczas pisania lewą ręką. 



 Nawyków ruchowych mających związek z kierunkiem pisania od lewej ku prawej 
stronie. 

Opisane zasady i cele postępowania z dzieckiem wyznaczają program działania wobec dziecka 

leworęcznego. Program ten musi być jednak formułowany indywidualnie w stosunku 

do każdego dziecka na podstawie danych, dotyczących nie tylko jego lateralizacji, ale całej 

osobowości. Nie można tego w praktyce oddzielić ani nie wolno tutaj niczego pomijać.  

Mamy, bowiem do czynienia z jednostką, której wszystkie aspekty somatyczne, motoryczne 

i osobowościowe są ze sobą powiązane. Ćwiczenia, stymulująco – korekcyjne można podzielić 

na kategorie, które odpowiadają szczegółowym celom i zasadom pracy z dzieckiem 

leworęcznym. 

 Ćwiczenia zmierzające do ustalenia dominacji jednej z rąk: 

 Ćwiczenia obu rąk  

 Ćwiczenia umożliwiające wybór ręki dominującej  

 Ćwiczenia ręki dominującej i utrwalanie jej roli wiodącej  

 Ćwiczenia rozwijające motorykę i ruchowo – słuchowe z Metody Dobrego Startu: 

 zabawy paluszkowe, 

 zabawy manipulacyjne, 

 zabawy konstrukcyjne, 

 zabawy plastyczne. 

 Ćwiczenia pobudzające motywację do czynności grafomotorycznych, czyli „zabawa 
w rysowanie”: 

 Malowanie palcami 

 Ślady – odciski dłoni, stóp 

 Malowanie grubym pędzlem – swobodna ekspresja 

 Malowanki – niespodzianki (pokrywanie farbą rysunków wykonanych świecą) 

 Portrety – odrysowywania dłoni, stóp, konturów ciała 

 Obrysowywanie przedmiotów 

 Rysowanie w szablonach 

 Zabawa w „mapę” – połączenie zabawy tematycznej z elementami zajęć 
plastycznych: rysowania, malowania, lepienia 

 Zabawy ruchowo – słuchowo – wzrokowe: rysowane wierszyki i wyliczanki, 
recytowane i śpiewane szlaczki 

 Rysowanie prostych schematów 

 Próby samodzielnego rysowania. 

 Ćwiczenia kształcące prawidłowy chwyt i regulujące napięcie mięśniowe rąk: 

 Ćwiczenia kształcące świadomość prawidłowego uchwytu i możliwości regulowania 
napięcia mięśniowego 

 Ćwiczenia grafomotoryczne z nasadką H. Tymichowej 

 Ćwiczenia w płaszczyźnie pionowej 

 Malowanie palcami 

 Ćwiczenia Metodą Dobrego Startu 

 Zabawy z wodą. 



 Ćwiczenia kształcące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania: 

 Uświadamianie kierunków prawo – lewo w schemacie własnego ciała 

 Ćwiczenia w określaniu kierunków w przestrzeni: góra – dół i lewo – prawo 

 Ćwiczenia utrwalające zachowanie kierunku ruchu od lewej ku prawej stronie 

 Ćwiczenia grafomotoryczne z utrwalaniem kierunku kreślenia linii pionowych i 
poziomych oraz okręgów. 

 Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową: 

 Czynności samoobsługowe 

 Zabawy manipulacyjne 

 Zabawy konstrukcyjne 

 Zabawy dydaktyczne 

 Zajęcia plastyczne 

 Ćwiczenia grafomotoryczne, a wśród nich: 

 zamalowywanie obrazków, 

 kalkowanie, 

 obrysowywanie przedmiotów i rysowanie w szablonach, 

 rysowanie po śladzie, 

 rysowanie „od ręki”, 

 odwzorowywanie rysunków. 

 Ćwiczenia kształcące świadomość w schemacie ciała i orientację przestrzeni: 

 Uświadamianie schematu własnego ciała w sytuacjach naturalnych 

 Obrysowywanie części ciała i nazywanie ich 

 Metoda Weroniki Sherborne 

 Ćwiczenia ruchowe z elementami różnicowania kierunków 

 Zabawy towarzyskie, np. „ciepło – zimno” 

 Zabawy ze śpiewem, np. „Nie chcę cię” 

 Metoda Dobrego Startu 

 Ćwiczenia z określaniem lokalizacji w przestrzeni przedmiotów przedstawionych na 
obrazku 

 Ćwiczenia graficzne, np. wzorki na kartkach 

 Ćwiczenia utrwalające pisownię liter podobnych pod względem kształtu, lecz inaczej 
ułożonych w przestrzeni. 

      Wśród wielu szczególnych zasad postępowania z dzieckiem leworęcznym najważniejsza 

jest, oczywiście, zasada ogólna, która uznaje prawo dziecka leworęcznego do posługiwania się 

lewą ręką.  Zasadniczym problemem pedagogicznym nie są jednak trudności techniczne 

dziecka leworęcznego, które mijają dość szybko, lecz raczej niepożądane konsekwencje 

niewłaściwego z nim postępowania wychowawczego. 

 

 

 



6 PROSTYCH ZASAD JAK MOTYWOWAĆ 

DZIECKO: 

 Zapewnij mu poczucie bezpieczeństwa. Twoje dziecko zawsze powinno wiedzieć, 

że je kochasz i jesteś przy nim. Mów mu o tym często, przytulaj, poświęcaj swój czas 

i uwagę. 

 Ustal jasne zasady. Tylko w atmosferze szacunku i zaufania dziecko może się rozwijać. 

Ustalcie razem zasady, które będą obowiązywać wszystkich domowników. Pilnujcie, 

by każdy ich przestrzegał. 

 Stosuj pozytywne komunikaty. To jak mówimy do dziecka, jest równie ważne jak to, 

co mówimy. Zastępuj słowo NIE komunikatem o pozytywnym brzmieniu. Zamiast 

mówić „Nie krzycz”, powiedz „Mów ciszej”. Zamiast sygnalizować dziecku, że robi coś źle, 

pokaż mu jak zachować się dobrze. 

 Sprzyjaj osiąganiu sukcesów. Dostrzegaj każdy sukces dziecka - spektakularny i malutki. 

Wszystkie są równie ważne. Zauważając je i doceniając, pomagasz dziecku uwierzyć 

w siebie. 

 Umacniaj samodzielność, pozwalaj dziecku współdecydować, ale też brać 

odpowiedzialność za jego decyzje. Uczysz je wtedy samodzielności. Cierpliwie pozwalaj 

dziecku na próby – nawet jeśli zawiązanie sznurówek trwa 10 minut, warto poczekać. 

 Rozwijaj kreatywność i ciekawość świata. Pytać, dziwić się, odkrywać i tworzyć – po to 

jest się dzieckiem. Staraj się inspirować dziecko i dostarczać mu nowych wrażeń. Niech 

każdy dzień będzie nową przygodą. 
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Cześć, tu Wasz przyjaciel Kubuś Puchatek, pełną główkę mam pomysłów, 
więc zapraszam do półmisków 

„Krówka”  
 

Czas przygotowania: 25 minut 

Czas chłodzenia / mrożenia: 25 minut 

Składniki 

 3 paczki herbatników 
 2 paczki krakersów 
 mała masa krówkowa 
 0,5l. śmietany kremówki 
 2 śmietan fix 
 czekolada gorzka do posypania 
 3 szklanki mleka 
 8 łyżek mąki pszennej 
 1 jajko 
 1 żółtko 
 3/4 szklanki cukru 
 cukier waniliowy 
 masło extra 

 

Etapy przygotowania 

Układamy na blachę herbatniki na to krem budyniowy lub gotowy krem karpatka. 

Krem budyniowy: 2 szklanki mleka gotujemy z cukrem i cukrem waniliowym. W jednej 
szklance mleka rozrobić mąkę, jajko i żółtko. Wlać do gotującego się mleka, wystudzić. 
Zmiksować z masłem extra.  

Na krem układamy krakersy na to masę krówkową, krakersy i ubitą śmietanę z 2 śmietan 
fixami. Posypujemy startą czekoladą. 

Smacznego! 



 

 

POMÓŻMY GŁODNYM ZWIERZĘTOM 

 

Biegały ptaszki 
Tadeusz Kubiak   

 

Biegały, ptaszki biegały  

po śniegu jak płótno białym 

Stukały dzióbkiem w okienko:   

- Rzućcie nam prosa ziarenko!  

  

- Ziemia na kamień zmarznięta. 

Czy o nas nikt nie pamięta?   

 

Wybiegły dzieci z przedszkola,   

sypią ziarenka na pole.     

Ptaszki ziarenka zebrały   

i dalej 

 - frrr - poleciały.   

 

Zima to pora roku, w której zwierzęta mają kłopoty ze znalezieniem pożywienia. 

Dzieci w naszym przedszkolu wiedzą o tym i każdego roku pamiętają o dokarmianiu 

zwierząt i ptaków. Z niecierpliwością czekają na chłodne zimowe dni, 

by przygotować ptasią stołówkę. Opiekowanie się ptakami rozpoczynamy wcześnie: 

chodzi o to, aby ptaki przyzwyczaiły się do miejsca, w którym mogą zawsze znaleźć 

pożywienie i nie musiały go szukać przypadkowo, gdy spadnie duży śnieg i chwyci 

mróz.  Bardzo ważne jest, aby sypać pokarm systematycznie. Ptaki przylatują 

do karmnika całymi rodzinami, a ich obserwacje pozwalają dzieciom zapoznać się 

z ich wyglądem, upierzeniem, zachowaniem. Jeśli chodzi o dokarmianie zwierząt 

w okresie zimy to zachęcamy rodziców z dziećmi do odwiedzania lasów. 

Na wycieczkę można zabrać ze sobą marchew, jabłka, ziemniaki, buraki, ziarno 

i wiele innych smakołyków dla leśnych przyjaciół. Opieka nad zwierzętami 

kształtuje u dzieci gotowość działania na rzecz ochrony przyrody i rozbudza 

potrzebę kontaktu, kształtując właściwy stosunek do niej.   

 



DZIESIĘĆ BAŁWANKÓW -Wanda Chotomska 

Dziesięć bałwanków było w jednym lesie, 

ni mniej, ni więcej, tylko właśnie 10.                                                                                                                          

Jeden się wdrapał do dziupli na drzewie 

i tak się wdrapał, że zostało 9.                                                                                                                                          

Dziewięć bałwanków stało na polanie, 

dokładnie dziewięć, bałwan przy bałwanie 

Lecz jeden poczuł, że go kręci w nosie. 

Jak zaczął kichać, to zostało 8.                                                                                                                                            

Osiem bałwanków stało w dalszym ciągu, 

lecz jeden bał się mrozu i przeciągów.                                                                                                                                   

Więc włożył kożuch i okrył się pledem. 

Jak go odkryli, to już było 7.    

Z siedmiu bałwanków jeden zaraz orzekł, 

że się poślizgać warto na jeziorze.                                                                                                                          

Lecz ledwie zdążył na jezioro wleźć, 

wpadł w taki poślizg, że zostało 6. 

Tych sześć bałwanków stałoby do teraz, 

lecz jeden bałwan zaczął się rozbierać.                                                                                                                         

Chciał się ochłodzić, miał na kąpiel chęć -  

jak się rozebrał, to zostało 5. 

Z pięciu bałwanków jeden zaraz ubył, 

bo go ciekawość przywiodła do zguby.                                                                                                                               

Nie wiedział po co są kaloryfery - 

jak się dowiedział, to zostały 4.                                                                                                    

Cztery bałwany stały w dwuszeregu, 

lecz jeden zaczął tupać na kolegów.                                                                                                                

Tupał i tupał, bo był strasznie zły, 

i tak się stupał, że zostały 3. 

Te trzy bałwanki długo nie postały,    

bo jeden bałwan znał świetne kawały.                                                                                                                                

Z własnych dowcipów śmiał się: - Cha! Cha! Cha! 

i pękł ze śmiechu, i zostały 2. 

A jak została tych bałwanków dwójka, 

to się zaczęła między nimi bójka... 

Dziesięć bałwanków było na polanie. 

Ile zostało? Oto jest pytanie! 

Połącz strzałkami cyfry  od 0 do 10. 



Poczytaj swojemu dziecku… 

WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA 

BAŁWANEK 

Luty, zima w pełni. Przez całą noc napadało bardzo dużo śniegu. Rano wszędzie widać 

było zaspy. Ania i Maciuś wyszli z domu pobawić się na świeżym powietrzu. Śnieg był trochę 

mokry, więc kule śniegowe robiło się doskonale. Po wesołej bitwie na śnieżki dzieci ulepiły 

pięknego bałwana. Oczy zrobiły mu z małych czarnych węgielków, a z patyka uśmiechniętą 

buzię. Na głowę założyły stary dziurawy garnek, szyję owinęły wełnianym szalikiem 

w kolorowe paski. Do trzymania dostał miotłę.  

Przez kilka kolejnych dni Ania z Maciusiem wychodzili na dwór bawić się i poprawiali bałwana, 

dolepiając nowe warstwy śniegu. Niestety zmieniła się pogoda i przyszła odwilż. Zrobiło się 

cieplej.  

Maciuś zatroskany zapytał: 

- Bałwanku, przeziębiłeś się? Widzę, że masz katar. Cieknie ci z nosa? 

Bałwan wziął od Ani chusteczkę i wytarł wodę spływającą z nosa zrobionego z marchewki.  

- Nie, wprost przeciwnie. Zimno mi służy. Choruję z powodu ciepła. Przegrzałem się. 

Ach te wysokie temperatury, na termometrze widać zero stopni. Upał! Uff, jak gorąco!  

- Do tego wyglądasz za szczupło, schudłeś biedaku.  

Dziewczynka i chłopiec pobiegli do domu i wrócili z pudełkiem lodów truskawkowych. Bałwan 

chętnie zjadł, od razu zrobiło mu się trochę zimniej. 

- Drogie dzieci, jeśli nadal będzie taka pogoda, wkrótce zostanie po mnie tylko wielka kałuża. 

Jeśli chcecie mnie ratować, pomóżcie mi przenieść się na północ do krainy wiecznych śniegów. 

Z południa nadchodzi wielkimi krokami ocieplenie. 

- Może zabrałby cię na północ w swoich saniach święty Mikołaj? Zaprzęg reniferów szybko 

mknie po niebie! 

- Trochę za późno. Już luty. Mikołaj wraca do siebie w styczniu po odwiedzeniu w grudniu 

z prezentami wszystkich dzieci. 

- W takim razie zostaniesz z nami, ale schowamy cię w domu do zamrażarki. 

- Nie zmieszczę się. Zresztą czy wasi rodzice  zgodziliby się?  

- To zrobimy ci igloo z lodu i będziesz mieszkał w nim jak Eskimosi. 

- Na krótko pomoże, ale przy mocniejszych promieniach słońca zimowy domek stopi się a ja 

razem z nim. Musicie wysłać mnie na północ, tylko jak? 

Dzieci wsadziły bałwanka na sanki. Namówiły dziadka na długi spacer i żeby pomógł im ciągnąć 

sanki w kierunku lodowatego strumyka. Tam bałwan zeskoczył na krę i popłynął z nurtem 

wody. Wszyscy szli jeszcze kawałek wzdłuż brzegu aż do miejsca, gdzie strumień wpada 

do większej rzeki. Pomachali sobie na pożegnanie. Jeszcze przez jakiś czas widzieli, jak bałwan 

oddalał się na krze. Wydawał się coraz mniejszy aż w końcu zniknął gdzieś za horyzontem ... 

Popłynął w stronę bieguna…. 



 

 

 

ZIMOWE ZADANIA DO WYKONANIA- DLA MAŁEGO, DLA DUŻEGO, DLA 

KAŻDEGO COŚ INNEGO. 

 

Zimowe zagadki  

Wskaż obrazek – właściwą odpowiedź. 

 
1. 
Kiedy mrozik szczypie, 
kiedy śnieżek pada, 

każdy ją natychmiast 
na głowę zakłada. 

 
2. 
Na szyję zakładam, 

gdy dopiecze zima. 
Owijam nim szyję, 

kiedy mróz przytrzyma. 

 
3. 

Pada z nieba biały proch, 
coś jak gwiazdki albo groch. 
Gdy napada po kolana, 

ulepimy wnet bałwana. 

 

4. 
Ten śniegowy panicz, 
garnek ma na głowie. 

W miejscu nosa marchew, 
ulepił go człowiek. 

 

 

 

 

 

 



 

Policz serca. Jeśli to zbyt trudne, połącz je w pary za pomocą pętli. Sprawdź, 
czy któreś serce zostanie bez pary. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coś dla starszych przedszkolaków………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labirynty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

    

    

    

 

 

 

 

    

    

 

SUDOKU 


