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I. To warto wiedzieć 
Trudne zachowania u dzieci 

Bardzo często rodzice skarżą się na trudne zachowania swoich dzieci, nie wiedzą  jak 

na te zachowania powinni reagować aby swoją postawą rozwiązać problem zamiast go 

utrwalić. Psychologowie doradzają, aby w tzw. trudnym zachowaniu dziecka, (gdy dziecko 

jest np. krzykliwe, płaczliwe, agresywne, uparte, wymuszające, niewspółpracujące, nie dzieli 

się zabawkami) w pierwszej kolejności spróbować zrozumieć przyczynę i funkcję takiego 

zachowania. Analizując trudne sytuacje wychowawcze, nie mówimy o tzw. trudnym dziecku, 

ale o jego konkretnych zachowaniach, reakcjach. Trzeba zrozumieć ich podłoże i sens. To, że 

dziecko wpada w histerię, kiedy czegoś od niego 

wymagamy najłatwiej wytłumaczyć stwierdzeniem, że jest 

leniwe i nieposłuszne. Gdy wszystko wymusza piskiem lub 

płaczem, uznajemy, że jest rozpieszczone. Kiedy krzyczy 

 i rozrabia, otoczenie uznaje je za niegrzeczne.  

Tymczasem złe zachowania dziecka często 

utrwalają się z winy dorosłych (dziecko dostrzega, że takie 

zachowanie jest skuteczne i w naturalny sposób zaczyna je 

powtarzać). Ważne jest też zrozumienie motywacji 

dziecka: czy trudne zachowanie jest sposobem na ucieczkę 

od zadania, zdobycie czegoś, czy po prostu sposobem na zwrócenie na siebie uwagi rodzica, 

wołaniem o jego obecność, nawet kosztem doprowadzenia do konfliktowych sytuacji.         

Kluczem do rozwiązania problemu jest analiza takich zachowań, zrozumienie ich przyczyny 

(np. zła sytuacja w rodzinie, silne emocje), ustalenie, co tak naprawdę dzieje się w otoczeniu 

dziecka tuż przed wystąpieniem trudnych zachowań i jakie są każdorazowo ich konsekwencje 

dla dziecka.  

Zachowania trudne mogą być utrzymywane, ponieważ dziecko dostrzega, że coś w ten 

sposób uzyskuje, rozwiązuje swój problem lub zaspokaja potrzebę. Może to mieć formę tzw. 

społecznego wzmocnienia pozytywnego(tj. dziecko coś zyskuje, np. uwagę rodzica, przedmiot, 

zabawkę), społecznego wzmocnienia negatywnego (tj. dziecko unika czegoś, ucieka od 

wymagań) lub wzmocnienia automatycznego(doznania sensoryczne dające przyjemność). 

Trudne zachowania mogą być utrzymywane, ponieważ: 

 dzieci nie wiedzą jak się zachować; 

 są nieświadome niestosownego zachowania; 

 są unieruchomione (długie oglądanie telewizji, komputera, długa podróż); 

 brak umiejętności rodziców  w rozwiązywaniu konfliktów; 

 zbyt wysokie wymagania rodziców  wobec dzieci; 

 nie stosowanie się do zasad ze strony rodziców. 

Jak postępować w przypadku trudnych zachowań dziecka? 
Skuteczną metodą pracy z takim dzieckiem jest dawanie dziecku pozytywnych 

informacji zwrotnych dotyczących jego zachowania(„Jak to się nam bardzo podoba, gdy 
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jesteś grzeczny”, „Ale ładnie się bawisz”, „Widzę, że masz dobry humor, zróbmy coś fajnego 

razem”). Jednym słowem chwalmy zachowania dziecka, które są przeciwieństwem 

zachowań złych.  Starajmy się nie przekazywać dziecku negatywnych komunikatów. Gdy 

mówimy „jesteś niegrzeczny”, „nie wolno”, „zostaw”, „tak nie można”, nie dajemy dziecku 

informacji ważniejszej niż zakaz, a więc przekazu, co jest właściwe i jak powinno 

postępować. Mówmy do dzieci, jak mają się zachowywać, a nie jak nie powinny się 

zachowywać (np. „jedz ładnie” zamiast „nie rozlewaj”, „spróbuj bawić się troszkę ciszej” 

zamiast „nie hałasuj tak”, „podoba mi się bardzo, jak sprzątasz swoje zabawki” zamiast „nie 

umiesz po sobie posprzątać?” itd.). 

Inną metodą postępowania w przypadku trudnych zachowań dziecka jest 

niereagowanie na te zachowania (tzw. wygaszanie). Gdy dziecko krzyczy, piszczy, rzuca się 

na podłogę, wymusza na nas konkretne zachowanie, powstrzymujemy się od jakiejkolwiek 

reakcji na te zachowania, nie wchodzimy z dzieckiem w dyskusję, dyskretnie czuwamy nad 

tym, aby dziecko swoim wybuchem złości nie zrobiło sobie krzywdy, ale w czasie histerii 

stwarzamy wrażenie, jakbyśmy w ogóle nie patrzyli na dziecko. W tej metodzie chodzi 

 o pokazanie dziecku, że atak (płacz, złość, napieranie na rodzica) nie jest sposobem na 

uzyskanie czegokolwiek. Rozmowę z dzieckiem zaczynamy dopiero wtedy, gdy się ono 

uspokoi. Patrzymy na dziecko i mówimy, że jest teraz spokojne i dopiero teraz możemy 

rozmawiać o spełnieniu jego potrzeby, dać wyczekane smakołyki czy upragnioną zabawkę.   

Postępowanie z dzieckiem, które nas nie słucha, nie wykonuje poleceń, odmawia 

współpracy, zachowuje się agresywnie, nerwowo –wymaga od nas cierpliwości, 

systematyczności i konsekwencji. Rodzice powinni: 

 ustalić jasne reguły w domu i konsekwentnie je przestrzegać; 

 szanować dziecko i jego potrzeby; 

 ćwiczyć z dzieckiem różne sytuacje; 

 być wzorem do naśladowania; 

 nie poddawać się presji otoczenia. 

 

             
                                                                                                                                Opracowała: 

Dorota Puczka 
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II. Klub ciekawej książki 

 Książka D. Lewisa  „Jak wychować zdolne dziecko” 

adresowana jest do  rodziców  mających dzieci w wieku do pięciu lat, bądź rodziców 

oczekujących potomstwa. Autor jest przekonany, że dziecko rodzi się wszechstronnie 

uzdolnione z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, z zadatkami na 

rozwijanie twórczości i dużym talentem społecznym. Należy tylko stworzyć mu warunki do 

maksymalnego rozwoju. Podaje charakterystykę typowych postaw rodzicielskich hamujących 

rozwój potencjalnych zdolności dziecka. Wymienia tu: 

 preferowanie tradycyjnych metod wychowawczych własnych rodziców 

 zaniedbywanie rozwoju dziecka  w obawie przed negatywnym wpływem 

nadmiernego rozwoju intelektualnego na jego szczęcie, 

  uzależnienie dziecka od   miłości i akceptacji rodziców, 

 kształtowanie dzieci – miniaturek rodziców, 

 stwarzanie dziecku niejednakowych możliwości rozwojowych, 

 stwarzanie dziecku bogatego środowiska bez kształtowania umiejętności 

aktywnego korzystania z niego, wywoływania zaciekawienia, zaangażowania 

(dziecko bierne wśród bogactwa bodźców). 

 Każde dziecko w rodzinie powinno korzystać z możliwości eksperymentowania, na 

ile to jest możliwe, tylko tą drogą może się realizować, drogą bezpośredniego doświadczenia 

 i aktywnych poszukiwań. Zdolności intelektualne dziecka najszybciej rozwijają się w okresie 

od urodzenia do 5 r. ż. Umysł dziecka zdolny jest do niewyobrażalnych wręcz osiągnięć 

 i może sprostać prawie każdemu zadaniu. Stany lękowe mogą wpływać hamująco na jego 

rozwój intelektualny. Dziecko, które często ponosi porażki ma słabe poczucie własnej 

wartości niż inne dzieci. Rozwiązanie problemu u takiego dziecka jest źródłem 

nieprzyjemnych odruchów lękowych. Uzdolnione dzieci posiadają pozytywną samoocenę  

i rozwiązanie problemu jest źródłem sukcesu. Dziecko zdolne posiada wiarę we własne siły 

 i problem jest dla niego wyzwaniem. Dzieci te są świadome swoich sukcesów ale i zdają 

sobie sprawę z poniesionych klęsk (w sensie pozytywnym). To powoduje, iż dziecko 

naprawia swój błąd i uczy się na błędach.   



 
 
 

6 
 

           Autor twierdzi, że nie istnieje dziecko o wrodzonej tępocie umysłu. To tylko 

niewłaściwy wybór danych, operacji i celów są przyczyną trudności w rozwiązywaniu 

problemów. Powodują niepokój, stan paniki, czynią rozumne myślenie niemożliwym. 

               David Lewis podaje 10 sposobów wzbogacania świata naszego dziecka: 

1. Wszystkie dzieci mają potrzebę dokonywania odkryć. 

2. Dzieci poznają świat przez rozwiązywanie problemów. 

3. Żadne zadanie nie jest skomplikowane samo w sobie i żadne dziecko nie rodzi się głupie. 

4. Porażka nie jest oznaką niższości umysłowej dziecka. 

5. Należy sprawdzić, czy wszystkie dane są w pełni zrozumiałe. 

6. Należy sprawdzić operacje, czy dziecko zna właściwe strategie potrzebne do rozwiązania 

problemu. 

7. Należy sprawdzić koncepcje celu ostatecznego. Czy dziecko rozumie to, czego od niego się 

oczekuje. 

8. Porażka wynika z lęku przed zadaniem ( trzech składnikach problemu). 

9. Sprawdzeniem wyniku rozwiązania jest tzw. Sprzężenie zwrotne ( zdawanie sobie sprawy  

z poniesionej klęski, naprawienie błędu, uczenie się na błędach). 

10. Należy zachęcać i wzmacniać dziecko przy rozwiązywaniu problemów.    

  Lektura książki D. Lewisa  „Jak wychować zdolne dziecko” powinna zachęcić 

rodziców, opiekunów małych dzieci do podejmowania prób stwarzania wychowankom 

warunków do optymalnego rozwoju. Nadanie pojęciom „Norma”, „Problem”,  „Inteligencja” 

treści proponowanych przez autora umożliwi dostosowanie zadań do  możliwości 

intelektualnych dziecka oraz pozwoli na ocenę przebiegu i efektu jego pracy, uwzględniając 

indywidualne cechy osobowości dziecka. 

  

         Opracowała 

      Teresa Smolarek 

                                                 

III. Kalendarium wydarzeń przedszkolnych 

STYCZEŃ: 

 Bal karnawałowy - wszystkie grupy wiekowe. 

  Choinka Noworoczna – grupa I, II, III. 

  Dzień Babci i Dziadka – grupa II, III, IV, V. 

 Wyjazd dzieci z oddziału V do Domu Opieki Społecznej  - przedstawienie 

pensjonariuszom części artystycznej oraz tańców. 
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 „Jasełka” w   Osiedlowym Domu Kultury w wykonaniu dzieci z Przedszkola 

Samorządowego Nr 15 -  dzieci z grupy V . 

 Warsztaty z udziałem rodziców i dzieci podsumowujące pracę wychowawczo – 

dydaktyczną  za I półrocze w roku szkolnym 2014/20015 – grupa IV. 

  Występ zespołu śpiewaczego :Jutrzenka” – dzieci z grupy I,  II, III, IV, V. 

  Koncert muzyczny zespołu  „Mała Orkiestra Dni Naszych” pt. „Jak Kuba polubił 

 szkołę” – grupa I,  II, III, IV, V. 

 Spotkanie dzieci z oddziału III ze stomatologiem. 

 Dzieci z oddziału II przedstawiły młodszym kolegom „Jasełka” . 

LUTY: 

 Warsztaty z udziałem rodziców i dzieci podsumowujące pracę wychowawczo – 

dydaktyczną  za I półrocze w roku szkolnym 2014/20015 – grupa III, V. 

 Spotkanie dzieci z oddziału IV, V  z  pracownikiem  Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej. 

 Wykonywanie sałatki i kanapek – dzieci z grupy I. 

  Cykliczne zajęcia teatralne – dzieci z grupy II 

  W grupie „Jagódek”, w ramach realizacji programu innowacyjnego „Przedszkolaki 

bliżej Unii Europejskiej”, dzieci  poznały flagę, stolicę oraz charakterystyczne 

budowle  Francji. 

MARZEC: 

 Zajęcia otwarte dla rodziców – „   Dzień i noc” – grupa I; nauczyciel –  Teresa 

Smolarek. 

 „Poznajemy instrumenty muzyczne” – spotkanie z tatą Igora – dzieci z grupy II, III. 

 Dzień otwarty w przedszkolu – udział dzieci ubiegających się do przedszkola  

w zajęciach i zabawach z dziećmi z grupy I. 

 „Wiosna tuż, tuż” – spacer dzieci z grupy I w poszukiwaniu oznak zbliżającej się 

wiosny. 

 Dzień kobiet – wręczenie przez  chłopców upominków koleżankom z grupy – dzieci  

z oddziału I, III, V. 

 Wyjazd do Gabinetu Stomatologicznego Dental – Care – dzieci z grupy II, III. 
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 „Moja książeczka” – dzieci z oddziału III wspólnie z rodzicami wykonały książeczkę. 

 Wyjazd do Multicentrum – dzieci z oddziału IV. 

 Cykliczne zajęcia muzyczno – taneczne – dzieci z oddziału IV. 

 Wyjście do Szkoły Podstawowej na teatrzyk „Dary czterech wróżek w wykonaniu 

dzieci z klasy III – dzieci z grupy III, IV, V. 

 W grupie „Jagódek”, w ramach realizacji programu innowacyjnego „Przedszkolaki 

bliżej Unii Europejskiej”, dzieci  poznały flagę, stolicę oraz charakterystyczne 

budowle  Wielkiej Brytanii. 

  „Instrumenty muzyczne” - dzieci z oddziału V wspólnie z rodzicami wykonały 

 niekonwencjonalne instrumenty muzyczne. 

 Spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Elżbietą Bednarczyk – dzieci  

z oddziału V. 

 Cykliczne zajęcia teatralne – dzieci z grupy II 

 „Witaj wiosno” – uroczystość: ,,Pożegnanie zimy- powitanie wiosny”– dzieci z 

oddziału I, II. 

 

IV. Coś dla przedszkolaka 
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V. Pół godzinki dla rodzinki… czyli 
logopedia na wesoło oraz zabawy 
paluszkowe:) 
 

Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych. 

Mówienie jest sprawnością i trzeba się jej uczyć, tak jak wszelkich innych sprawności. Jest to 

możliwe dzięki sukcesywnemu dojrzewaniu różnych organów mowy. Po urodzeniu żaden  

z tych organów nie jest jeszcze gotowy do swych czynności. Mowa wytwarza się dzięki 

skoordynowanej aktywności muskulatury języka, warg, gardła, podniebienia, krtani i płuc. Do 

rozwoju i koordynacji poszczególnych części wchodzących  w skład skomplikowanego 

narządu mowy potrzebny jest pewien okres i aktywne ćwiczenia. Warunkiem prawidłowego 

wymawiania wszystkich głosek jest m. in. 

sprawne działanie narządów mowy. Realizacja 

poszczególnych głosek wymaga różnego układu 

artykulacyjnego i różnej pracy mięśni. Toteż 

narządy mowy trzeba tak ćwiczyć, by 

wypracować zręczne i celowe ruchy języka, 

warg, podniebienia. Dziecko musi mieć 

wyczucie danego ruchu i położenia 

poszczególnych narządów mowy (kinestezja). Od najmłodszych lat dziecko ćwiczy narządy 

artykulacyjne poprzez czynności ssania, połykania, żucia (ruchy szczęk, języka i warg). W ten 

sposób język przygotowuje się do wymowy głosek środkowojęzykowych, wargi – do 

dwuwargowych. Funkcje kinetyczne w zakresie jamy ustnej i języka, potrzebne do wymowy 

głosek najniższego stopnia, czyli najłatwiejszych, kształtują się w 2-3 roku życia. Ruchy 

tylnej części języka i podniebienia miękkiego, niezbędne do wymówienia k, g, ch i ruchy 

końca języka ku zębom przy wymowie s, z, c, dz kształtują się po opanowaniu ruchów 

poprzednich i na ich podstawie już bez trudu w wieku 3-4 lat. Najtrudniejsze głoski wymagają 

dodatkowych ruchów precyzyjnych, np. uniesienia języka za dziąsła przy sz, ż, cz, dż, 

wytworzenia szczeliny przy wymowie głosek przedniojęzykowych-zębowych albo szybkich 

ruchów wibracyjnych niezbędnych do wytworzenia r. Te powstają oczywiście najpóźniej: r  
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w wieku 4-5 lat, przedniojęzykowodziąsłowe w wieku 5-6 lat, a niekiedy sprawiają trudności 

jeszcze w szkole. W najwcześniejszych okresach życia sama natura zapewnia rozwój 

sprawności aparatu artykulacyjnego  mowy poprzez takie czynności, jak ssanie, żucie itp.  

W późniejszych okresach, trening ten jest kontynuowany głównie przez samą czynność 

mówienia. Gdy jednak ta czynność jest zaniżona, niedbała, gdy dziecku wystarczy, że jako 

tako porozumiewa się z najbliższym otoczeniem, trzeba naturę zastąpić mądrą gimnastyką, 

która podniesie poziom i poszerzy zakres sprawnościowy aparatu mowy, nie pozwalając 

dziecku poprzestać na planie minimum. Dlatego wielki nacisk kładzie się w praktyce 

logopedycznej –  na ćwiczenia artykulacyjne. 

Ćwiczenia języka: 

1. Wysuwanie języka - język wąski i szeroki. Kierowanie języka w kąciki ust: w prawo  

i w lewo – przy szeroko otwartych ustach. 

2. Unoszenie języka na górną wargę - język wąski i szeroki (usta szeroko otwarte). Ćwiczenia 

wykonujemy bez pomocy dolnej wargi. 

3. Unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego. 

4. Dotykanie językiem zębów trzonowych górnych i dolnych. Dotykanie językiem 

poszczególnych zębów – po kolei. . 

5. Język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie zębów (ruch okrężny). Oblizywanie warg 

ruchem okrężnym – usta szeroko otwarte. 

6. Mlaskanie czubkiem języka. Mlaskanie środkiem języka. Przyssanie języka do 

podniebienia przy szeroko otwartych ustach. 

 

Ćwiczenia warg: 

1. Szerokie otwieranie ust i zamykanie. Wysuwanie warg 

do przodu jak przy samogłosce u, rozchylanie warg jak 

przy samogłosce e.   

Ruchy wysuwania i rozchylania należy wykonywać 

naprzemiennie.                                                  

2. Złączyć wargi płasko. Rozciąganie warg poprzez 

cofnięcie kącików ust jak przy samogłosce i. 

3. Układanie dolnej wargi na górną i górnej na dolną. 

Wysunąć wargi do przodu, ściągnąć je  

i przesuwać w kąciki ust: w prawo, w lewo, a następnie wykonywać ruch okrężny. 

http://www.google.pl/imgres?q=dzieci+%C4%87wicz%C4%85+wymow%C4%99&start=350&um=1&sa=N&hl=pl&biw=1331&bih=739&tbm=isch&tbnid=_9UzzdDKEzgO6M:&imgrefurl=http://www.paroli.pl/category/blog/&docid=0Gme23YbrCiVgM&imgurl=http://www.paroli.pl/wp-content/uploads/2012/11/angielski-wymowa-620x270.jpg&w=620&h=270&ei=UzNwUYaVGOG04AS9oYHgCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:300,i:199&iact=rc&dur=409&page=14&tbnh=148&tbnw=264&ndsp=28&tx=153&ty=103
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Ćwiczenia żuchwy: 

1. Opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze. 

2. Wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi. 

3. Ruchy do przodu i do tyłu. 

 

Ćwiczenia podniebienia miękkiego:                    

1. Ziewanie. 

2. Kaszlanie z językiem wysuniętym na zewnątrz jamy ustnej. 

3. Chrapanie na wdechu i wydechu. 

4. Wymawianie sylab: ak, ka, ku, aka, oko, uku. 

5. Oddychanie: wdech przez nos, wydech przez usta. 

 

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy w wolnym tempie, ale rytmicznie, z twarzą 

zwróconą w kierunku dziecka; każdy układ powtarzamy 3-5 razy, zwiększając stopniowo 

liczbę i tempo. Bez względu na wiek pojawienia się, wszystkie zaburzenia negatywnie 

wpływają na kształtowanie się osobowości dziecka, w szczególności na rozwój kontaktów 

społecznych i poznawanie świata. Prawie wszystkie dzieci z zaburzeniami wymowy mają 

kłopoty w nauce, w szczególności w zakresie czytania i pisania. 

 

WIERSZYKI DO GIMNASTYKI 
BUZI I JĘZYKA 

 
Zwierzęce gadanie 
Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? Kle, kle, kle. 

Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? Kum, kum, kum. 

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? Miau, miau, miau. 

Co mówi kura, gdy znosi jajko? Ko, ko, ko. 

Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? Ku- ku- ry- ku. 

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? Me, me, me.                                                    

Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? Mu, mu, mu. 

Co mówi piesek, gdy kość by zjeść chciał? Hau, hau, hau. 

Co mówi baran, gdy spać mu się chce? Be, be, be. 

Co mówi ryba, gdy powiedzieć coś chce? 

Nic! Przecież ryby nie mają głosu 
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Odgłosy 
Jedzie pociąg- fu, fu, fu. 

Trąbi trąbka- tru, tu, tu. 

A bębenek-bum, bum, bum. 

Na to żabki- kum, kum, kum. 

Konik człapie- człap, człap, człap. 

Woda z kranu- kap, kap, kap. 

Mucha bzyczy- bzy, bzy, bzy. 

A wąż syczy- ssssss. 

Baran beczy- be, be, be. 

Kozy na to- me,me,me 

 

 

 

WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI 
Kocury 
Rudy kocur w kolorowym garniturku 

gra na trąbie serenadę na podwórku, 

serenadę gra na trąbie                                            

rabarbarem drewno rąbie, 

rekinami dyrygując w rybim chórku. 

Bury kocur w okularach i turbanie 

turla perły po królewskiej porcelanie, 

na organkach ćwiczy chorał, 

zagłuszając cały morał, 

a więc wierszyk bez morału pozostanie. 

 

Typ spod Sopotu 
W połowie lata, w pewną sobotę, 

typ spod Sopotu kupił kapotę, 

lecz miał z kapotą niemały kłopot, 

bo mu kapota wpadała w łopot. 

Klap! klap! kapota klapie na typie, 

typ spod kapoty na klapy łypie, 

klapie klapami typa kapota, 

z łopotem typem kapota miota. 

Wtem tupnął na mnie typ spod Sopotu: 

- Dość mam łypania, klap i łopotu! 

Kto dziś kupuje ten typ kapoty?! 

I po co pisać takie głupoty... 
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Zabawy paluszkowe 

Zabawy połączone z dotykaniem, głaskaniem i masowaniem dziecka najlepiej toczą 

się w rytm wierszy dla dzieci Brzechwy i Tuwima. Jednak w zasadzie każdy rymowany 

utwór, dłuższy lub krótszy, przy odrobinie wyobraźni można połączyć  

z dotykaniem i masowaniem maluszka. 

Dzieci na pewno będą domagać się powtórek, ale 

nuda wam nie grozi - zabawy można dowolnie 

urozmaicać i modyfikować, a dziecko w którymś 

momencie samo bardzo chętnie weźmie udział 

we wprowadzaniu zmian, zaskakując swoją 

kreatywnością i wyobraźnią. Starsze chętnie także zamieni się z rodzicem rolami i przejmując 

inicjatywę, z radością zacznie bębnić tacie czy mamie po brzuchu lub plecach w rytm 

wiersza. 

Dlaczego warto bawić się w zabawy paluszkowe: 

 poprawiają sprawność manualną dziecka, która potrzebna jest przy wykonywaniu 

czynności wymagających precyzyjnych ruchów rąk, np. przy ubieraniu się, pisaniu, 

rysowaniu, manipulowaniu różnymi przedmiotami. Ich zaletą jest to, że można się  

w nie bawić z dziećmi, które są zbyt małe, aby stosować ćwiczenia i zabawy 

manipulacyjne tj. wycinanie, lepienie, układanie z klocków, rysowanie 

 wpływają na umiejętność komunikowania. Dziecko podczas zabaw uczy się podstawy 

dialogu, jaką jest naprzemienność 

 budują pozytywny emocjonalny kontakt pomiędzy dzieckiem, a osobą z którą się bawi 

 pomagają się zrelaksować i skoncentrować na konkretnej czynności, co małym 

dzieciom często przychodzi z trudem 

 ułatwiają orientację w schemacie własnego ciała. Dziecko uczy się, jak się nazywają 

 i gdzie znajdują poszczególne części jego ciała 

 wpływają korzystnie na rozwój mowy dziecka, wzbogacając jego słownictwo. 

Dziecko powtarzając za prowadzącym zabawę, uczy się poszczególnych słów,  

z czasem zapamiętując je są atrakcyjnym sposobem na spędzenie z dzieckiem czasu 
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Zabawy można urozmaicać poprzez namalowanie na palcach oczu i ust. Powinny się one 

odbywać w przyjaznej atmosferze oraz poczuciu bezpieczeństwa. 

 Oto kilka propozycji:  

GROTA MISIA 
Tu jest grota. (Pokazujemy pięść)  

W środku miś (Zginamy kciuk i wsadzamy pod złożone palce)  

Proszę, misiu, na dwór wyjdź (Stukamy w pięść)  

O! Wyszedł miś. (Wysuwamy kciuk) 

PADA DESZCZYK 

Pada deszczyk, pada, pada, (Uderzamy palcem o podłogę) 

coraz prędzej z nieba spada. (Przebieramy wszystkimi palcami) 

Jak z konewki woda leci, (Uderzamy całymi dłońmi o podłogę) 

A tu błyskawica świeci... ( Prostujemy się i klaszczemy w dłonie nad głową) 

Grzmot !!! (Tupiemy stopami o podłogę) 

  

CO ROBI MOJA RĄCZKA? 

Co robi moja ręka? 

Głaszcze tak miękko, 

szczypie aj, aj, aj 

Tańczy- hop, hop, hop. 

Klaszcze -brawo- klap, klap, klap, 

dobranoc -pa, pa, pa, 

Puka- puk ,puk, puk 

drapie- drap, drap, drap. 

  

PIĄSTKA 

(Zaciskamy piąstki i kolejno odchylamy palce.) 

Kciuk mówi - Jestem ważny i bogaty. 

Palec wskazujący mówi - Jestem wielkim królem. 

Palec środkowy mówi - Jestem Mikołajem. 

Palec serdeczny mówi - A ja jestem wróżką. 

Mały palec mówi - Ach, zmyślacie! Wiecie przecież sami, 

ze wszyscy jesteśmy tylko paluszkami. (poruszamy wszystkimi palcami). 

RODZINKA 
(dotykamy kolejno paluszków dziecka, zaczynając od kciuka) 

Ten duży- to dziadziuś 

A obok – babunia 

Ten w środku -to tatuś. 

A przy nim- mamunia. 

A to jest- dziecinka mała 

A to- moja rączka cała! 
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MAŁE MYSZKI 
Tam na stryszku, (robimy z rąk daszek) 

małych myszek (zaciskamy piąstki i poruszamy nimi) 

chrobotanie ciągle słyszę. (drapiemy palcami o stół) 

wciąż biegają, dokazują. (biegamy palcami) 

podkradają, (zagarniamy rękami do siebie zamykając dłonie) 

łasuchują. (udajemy, że jemy) 

Lecz je złapać trudna sztuka, (grozimy paluszkiem) 

bo do norki dają nurka. (chowamy ręce za siebie) 

  

RĘCE 

Mam pięć paluszków u ręki lewej 

i pięć paluszków u prawej. 

Pięć to niedużo, ale wystarczy 

do każdej pracy i do zabawy. 

Kciuk, wskazujący, potem środkowy, 

po nim serdeczny, na końcu mały. 

Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty, 

Na końcu piąty - trochę nieśmiały. 

(Dziecko porusza kolejno palcami lewej ręki ,prawej ręki, kręci dłońmi w nadgarstkach, 

jednocześnie porusza palcami obu rąk. Rusza kolejnymi palcami -przy otwartej  lub  

zamkniętej dłoni –wysuwa przy tym odpowiedni palec). 

  

RĄCZKI ROBIĄ KLAP KLAP KLAP 

Rączki robią klap, klap, klap 

Nóżki robią tup, tup, tup 

Tutaj swoją głowę mam 

A na brzuszku bam, bam, bam 

 

 

VI. Kucharkowo- zamiast kina w kuchni 
rodzina, czyli gotowanie z dzieckiem 
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Rozsypana na podłodze mąka, sos pomidorowy na ścianie, nieudana 

próba ułożenia domku z makaronu spaghetti – tak, Twoja kuchnia, po 

wspólnym gotowaniu z dzieckiem, może wyglądać niczym scenografia 

do filmu grozy. Jeśli jednak nie brak Ci odwagi, a Twój maluch ma na-

uczyć się zdrowych nawyków żywieniowych, nabrać pewności siebie,  

a do tego przyswoić kilka wartościowych wskazówek, postaw na czas 

spędzony w kuchni! 

Zanim zaczniecie gotować, przekaż dziecku w krótki i przystępny sposób kilka zło-

tych rad związanych z bezpieczeństwem i higieną. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac 

związanych z przyrządzeniem posiłku, dziecko powinno umyć rączki, a jeśli ma długie włosy 

powinniśmy pomóc mu je związać, tak by nie dostały się do jedzenia. Innymi cennymi wska-

zówkami będą: zwracanie uwagi na datę ważności produktów, dokładne oczyszczenie owo-

ców i warzyw, nie wstawianie do lodówki gorących potraw, trzymanie się z dala od piekarni-

ka oraz od palników gazowych i nie dodawanie do potraw niczego, co spadło maluchowi na 

podłogę. 

Zaproponuj szkrabowi kilka przepisów do wyboru, niech wie, że liczysz się z jego 

zdaniem. Później przeczytajcie razem przepis i zobaczcie, jakich produktów Wam potrzeba, 

przy tej okazji możesz dziecku poopowiadać o właściwościach zdrowotnych niektórych  

z nich. Jeśli sądzisz, że Twoje dziecko jest za małe na rolę kuchcika, możesz się zdziwić. Już 

nawet 3-4-latki są bowiem w stanie wykonać proste czynności. Maluchy mogą umyć warzy-

wa i owoce, poszarpać sałatę, mieszać sosy, pomagać nam przy ugniataniu ciasta lub lepieniu 

pulpecików, czy dekorować potrawy. 

Gotowanie z dzieckiem to wspaniała okazja do tego, by po prostu spędzić z nim czas 

 i pokazać, że je doceniamy. Maluchowi, który samodzielnie dokonana czegoś w kuchni, 

przybędzie pewności siebie i wiary we własne możliwości. Szczęście mamy i taty, których 

rozpierać będzie duma z jego samodzielności, utwierdzi pociechę w przekonaniu, że jest ona 

ważna i kochana przez rodziców. Wspólnie spędzony czas w kuchni to także możliwość do 

pokazania dziecku, że domowe obowiązki i pomoc rodzicom może być czymś  fajnym i że 

nie należy się przeciwko temu buntować. 

Zadbaj o to, żeby wybrana przez Was potrawa była pełna warzyw, owoców, ziół i pro-

duktów pełnowartościowych i pozwól dziecku podjadać podczas gotowania. W ten sposób 

pozna nowe smaki, a gotowanie z Tobą okaże się dla niego świetną zabawą. Powodem do 

śmiechu, ale i pomysłem na rozbudzenie w dziecku wyobraźni będzie z pewnością dekorowa-

nie potraw – kolorowa papryka zawierająca witaminy z grupy B, dorodne, czerwone pomido-

ry pełne potasu i soczyście zielona natka pietruszki bogata w żelazo, będą się do tego 

znakomicie nadawać. 

Pokaż dziecku, jak wykonać każdą czynność, a potem pozwól mu próbować samemu. 

Obserwuj dyskretnie i NIE KRYTYKUJ! 

Można również pobawić się w naukowców i przeprowadzać eksperymenty np.: 

sprawdzić czy ugotowany makaron łamie się jak surowy? Sól czy cukier szybciej się 

rozpuszcza?  Czym zafarbować wodę na czerwono (burak), a czym na żółto (łupiny cebuli)? 

Niemal jak na chemii czy fizyce. Gotowanie może być również lekcją przyrody. Można 



 
 
 

20 
 

urządzić mini quiz z tej wiedzy. Przykładowe pytanie: czy marchewka rośnie na drzewach? 

Lub też hodować wspólnie wysianą rzeżuchę i obserwować jak rośnie. Nie zapominajmy  

o zajęciach plastycznych. Krojenie, wykrawanie, ugniatanie, lepienie i... można by wymienić 

jeszcze kilka czynności, które podczas wspólnego przygotowywania posiłku ćwiczą 

zręczność małych paluszków. Podczas gotowania maluch naprawdę wiele się uczy. 

Obserwując uważnie to, co dzieje się w kuchni, dziecko może nauczyć się wiele o procesach 

fizycznych o budowie warzyw i owoców, na własne oczy zobaczyć szkielet ryby i pęcherz 

pławny, przyjrzeć się budowie kości czy działaniu ptasiego skrzydła. Licznie pomidorów  

do sałatki, jabłek na szarlotkę czy odmierzanie mleka (ile to litr, a ile kilogram), poznawanie 

kształtów to lekcja matematyki. Nazywanie owoców, warzyw i innych produktów oraz ich 

literowanie to nauka języka polskiego Natomiast rozmowa o tym, gdzie rosną banany czy 

pomarańcze uczy geografii. Historia również nie pozostaje w tyle. Wystarczy, że opowiesz 

dziecku jakąś ciekawostkę, np.: że ziemniaki do naszego kraju sprowadził pewien Król  

o imieniu Jan, a początkowo hodowano je dla kwiatów, albo, że żeglarze w podróżach po 

morzach i oceanach mieli na statkach beczki pełne kiszonej kapusty, by zachować zdrowie 

(doskonałe źródło witaminy C).  Możemy zaprezentować zmiany stanu skupienia wody, 

odróżnianie jajka ugotowanego od surowego bez rozbijania skorupki, odwracanie miski  

z ubitą na sztywno pianą itp. Razem z dzieckiem poodkrywajmy czasem świat od 

kuchni, poszukajmy odpowiedzi na różne pytania: co to są witaminy, dlaczego żółtko jest 

żółte, czemu gotowane robi się miękkie i skąd się biorą bąbelki w podgrzewanej wodzie... 

Podczas wspólnego gotowania dziecko uczy się samodzielności, współpracy oraz pomagania 

innym. Pozornie proste czynności jak podanie soli przekonują malucha, że wiele może zrobić 

sam i nie musi wysługiwać się rodzicami. A wręcz przeciwnie jak bardzo może pomóc, np.: 

przygotowanie stołu do spożywania posiłku. Uczy się również przestrzegania zasad np.: tych 

dotyczących bezpieczeństwa. Zatem to wspaniała godzina wychowawcza..                                                                                                                      

Zamiast kupować bardzo drogie, plastikowe modele kuchni, wykorzystajmy z głową to, co 

mamy pod ręką. Sięgnijmy razem z dzieckiem po popularnonaukową książkę, poszukajmy 

informacji w encyklopedii albo w Internecie.  

Odpowiadaj na pytania, wyjaśniaj - albo zachęcaj do samodzielnego szukania 

odpowiedzi. Jeżeli nie bardzo wiesz, jak postępować, albo ponoszą Cię nerwy - postaw się na 

miejscu swojego dziecka. Zadaj sobie pytanie: „ Jak ja chciałabym być uczona gotowania?”  

A jeśli irytuje Cię nieporadność pociechy - spróbuj np. obrać jabłko lub pokroić chleb nie tą 

ręką, co zwykle. Trudne, prawda? Daj swojemu dziecku czas na ćwiczenie i naukę. 

Pochwal dziecko za każdą wykonaną czynność i podziękuj mu. Zapytaj, czy ma 

ochotę jeszcze pomagać i powiedz, że byłoby Ci przyjemnie i bardzo ułatwiłoby Ci pracę, 

gdyby dziecko wyraziło zgodę. Bo przecież wspólne gotowanie to okazja  

do pośpiewania, recytowania wierszyków, wspomnień i opowiadania rodzinnych anegdot. A 

także do rozmaitych zabaw i nauki. Świetnie sprawdzą się tu wszelkiego rodzaju wypieki: 

ciasta, ciasteczka, babeczki, ale też np. pizza. Nie ma chyba na ziemi dziecka, które nie lubi 

pizzy, a przygotowanie włoskiego placka jest – nomen omen – dziecinnie proste. Co jeszcze 

może robić dziecko w kuchni? Mieszać (ręcznie!) ciasto, smarować blachę masłem, wycinać 

ciasteczka, lepić pierogi. Uwaga! Bądź cierpliwy dla malucha. Nawet jeśli coś się wyleje, coś 

zachlapie – trudno! To tylko kuchnia, nie warto stresować dziecka takimi szczegółami…  
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Pyszności dla naszych pociech 

 

Marmurkowe pisanki  

Składniki: 

 serek wiejski Piątnica 1 szt 

 galaretka czerwona (wiśniowa lub truskawkowa)  

 galaretka zielona (agrestowa lub kiwi) 1 szt    

 wydmuszki z jajek świeże 10 szt 

Sposób przygotowania:  

Galaretki rozpuszczamy każdą w niecałej szklance gotującej wody. Po wystudzeniu 

mieszamy z serkiem wiejskim (do jednej galaretki 1 serek). Wlewamy do wydmuszek.  

W wydmuszkach robimy takie otwory, żeby można było swobodnie wlać przez lejek. 

Wstawiamy do lodówki najlepiej na noc. Następnie łupimy i podajemy w całości lub można 

pokroić na połówki i udekorować kolorowymi posypkami, koralikami – to już zależy od 

naszej fantazji. Piękna i jadalna dekoracja na świąteczny stół. 

Świąteczne roladki z jajkiem 

Składniki: 

 2 wędzone piersi kurczaka 

 4 jajka 

 2 łyżki tartego chrzanu 

 1 łyżka majonezu 

 1 łyżka natki pietruszki Prymat   

 1 łyżka kopru Prymat 

 50 g marynowanych grzybów w zalewie 

 2 łyżki miodu wielokwiatowego 

 20 ml miodu pitnego 

 ½ łyżeczki czerwonego pieprzu 

 szczypta soli czosnkowej Prymat 

 pieprz czarny mielony Prymat do smaku 

 mały pęczek szczypiorku 

Sposób przygotowania: 

Jajka drobno posiekać i dokładnie wymieszać z chrzanem, majonezem oraz natką pietruszki. 

Doprawić do smaku solą i pieprzem. Grzyby pokroić w kostkę i ponownie umieścić  

w zalewie, a następnie dodać koper, miód, sól i pieprz. Piersi pokroić w cienkie plasterki .Na 

każdy plaster nałożyć odrobinę farszu i zawijać formując roladki. Podawać polane grzybami 

w zalewie miodowej, udekorowane szczypiorem. 
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SZANOWNI RODZICE! 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, 

wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w 

gronie rodziny oraz wesołego "Alleluja" życzy 

                                                                   Dyrektor  i pracownicy                                 

  przedszkola. 
 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                     Zespół w składzie : 

                                                                                                                          Milena Beń 

                                                                                                                          Teresa Smolarek 

                                                                                                                           Dorota Puczka 
 


