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Od Redakcji
 

Serdecznie witamy w naszym drugim
internetowym wydaniu gazetki przedszkolnej.
Znajdziecie w niej Państwo ciekawe artykuły,

przepisy kulinarne, bajkę terapeutyczną, 
humor przedszkolaka 

oraz różnorodne zadania dla dzieci.
Życzymy miłej lektury.

 

 
 



Dnia 26 maja i 23 czerwca przypada
Święto Mamy i Taty.

Z tej okazji wszystkim rodzicom składamy
najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności,
spełnienia wszystkich marzeń oraz

zadowolenia z życia rodzinnego
 i zawodowego

życzą 
wszystkie Przedszkolaki wraz 

z Panią Dyrektor i Nauczycielkami.



 
 

Dnia 1 czerwca obchodzi� będziemy 
Dzie� Dziecka 

z tej okazji z całego serca  
wszystkim przedszkolakom

spełnienia marze�, wielu sukces�w,
rozwijania pasji i talent�w,

niesamowitych przyg�d oraz samych
słonecznych i szczę�liwych dni 

w gronie koleg�w i kochającej rodziny
 

życzy 
 

Pani Dyrektor 
oraz wszyscy pracownicy Przedszkola.

 



Humor Przedszkolaka
Babcia pyta Jasia:
- Ile to jest dwa plus dwa?
-Yyy ...no ten...cztery?
- Brawo, Jasiu dostajesz cztery cukierki!
- A mogłem powiedzieć osiem...
 
Mama pyta Jasia:
- Jasiu, jaki przedmiot w szkole lubisz najbardziej
- Dzwonek, mamo.
 
Mama pyta Jasia;
- Jasiu gdzie twoja złota rybka?
- W kieszeni, wziąłem ją na spacerek.
 
Na przystanku autobusowym mały chłopiec trąca w nogę starszego pana.
_ Czy pan lubi lizaki?
- Nie.
- To proszę go na chwilę potrzymać bo muszę zawiązać sznurowadło
 
 
 



Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato

 
"Miś Małgorzatki

bajka terapeutyczna - strach przed ciemnością

       W pewnym miasteczku mieszkała sobie dziewczynka imieniem
Małgorzatka. Chodziła do przedszkola i miała kochających
rodziców. Była wesolutka, szczęśliwa i tylko jedno ją zawsze
martwiło i jej dokuczało. Bardzo nie lubiła i bała się ciemności.    
Wieczorem leżąc w łóżeczku wyobrażała sobie zawsze jakie to 
 dziwne i straszne stworzenia czaić się mogą w mroku. 
Czasami zdawało się jej, że słyszy jakieś szumy lub stuki i wtedy
nawet na wszelki wypadek przykrywała się cała kołderką. Doszło do
tego, że nawet gdy w ciągu dnia przechodziła przy jakimś
zakamarku, w którym panował głęboki cień odwracała się lub
zamykała oczy. 
Tata Małgorzatki wpadł na pomysł jak jej pomóc. Kupił latarkę,
którą dziewczynka trzymała pod poduszką. Dzięki temu za każdym
razem, gdy leżała w łóżeczku w nocy i się czegoś wystraszyła mogła
ją włączyć i poświecić. A ciemność ma to do siebie, że jak się ją
oświetli – to znika. 
To był bardzo dobry pomysł, ale nie oznaczał, że Małgorzatka
przestała się bać ciemności. Po prostu mogła ją odgonić z pomocą
latarki. Zdarzyło się jednak coś co odmieniło to zupełnie. Posłuchaj
jak to się stało…
Pewnego wieczora gdy dziewczynka leżała w łóżeczku i już prawie 
zasypiała usłyszała szelest dochodzący z drugiego końcu pokoju.
Wyjęła latarkę spod poduszki i poświeciła w to miejsce . Zwykle
okazywało się, że nic tam nie ma, ale tym razem było zupełnie
inaczej. Zobaczyła pluszowe coś, co przypominało jej misia
przytulankę. Przykrywało łapkami oczy i trzęsło się pod wpływem
jasnego światła.
l



W pierwszej chwili Małgorzatka aż krzyknęła ze strachu. Na
pewno nie spodziewała się zobaczyć tego w swoim pokoju.
Tamto stworzonko słysząc okrzyk skuliło się jeszcze bardziej i
zaczęło popiskiwać. Z całej siły przysłaniało oczka i wyglądało
jakby chciało zapaść się pod ziemię.
Dziewczynka widząc to zamilkła. Najwyraźniej to coś dużo
bardziej przeraziło się od niej. Nie chcąc dalej go straszyć spytała:
– Uspokój się proszę. Czy to światło Ci tak bardzo przeszkadza?
Potwierdzeniem było kiwanie główki.
– Dobrze, dobrze… Już to wyłączam. – powiedziała bo zrobiło jej
się szkoda biednego stworzonka bojącego się światła. Gdy było
już ciemno usłyszała cichutkie:
– Dziękuję.
– Ja jestem Małgorzatka, a Ty jak masz na imię? – spytała
– Ja jestem Leopold, miś z bajkowej krainy.
Przez dłuższą chwilkę było całkiem cicho. Już zaczęła myśleć, że
może jej się to wszystko tylko wydawało gdy usłyszała znowu:
– Czy Ty nie zrobisz mi krzywdy? Bardzo Cię proszę, żebyś na
mnie więcej nie świeciła…
– Ale dlaczego? Bez tego ja z kolei nic nie widzę… – odpowiedziała
– U nas w magicznej krainie jest półmrok i najmądrzejszy z
misiów przed światłem przestrzegał. Mówił, że od niego mogą
boleć, a nawet rozchorować się oczy. Ale to jeszcze nic. Ostrzegał
też, że wszędzie gdzie jest tak jasno czają się groźne stwory.
Nawet jeżeli ich nie widzimy mogą nam zabrać całą naszą magię 
i uwięzić.
Małgorzatka była tym tłumaczeniem bardzo zdziwiona. To
przecież właśnie w ciemnościach niewiele widać… Przypomniała
sobie zaraz jednak jak to jest gdy wyjdzie się z ciemnego pokoju
do bardzo jasnego… albo zapali się nagle światło… lub gdy
próbuje patrzeć na słońce.
 
 



Oczy tego bardzo nie lubią i trzeba je w pierwszej chwili bardzo
przymknąć. Wtedy rzeczywiście niewiele można zobaczyć.
Po chwili dziewczynka poczuła, że jej oczy zaczęły się stopniowo 
przyzwyczajać do mroku i już coraz wyraźniej widziała kształty w
pokoju. Zobaczyła zarys misia w tym samym miejscu przy ścianie
gdzie wcześniej.
 Jeszcze do końca się chyba nie uspokoił, więc powiedziała:
– To nie prawda, że tam gdzie jasno są groźne stwory. Ja tu jestem
i nie masz się czego bać. Jak chcesz możesz być moim przyjacielem  
– dodała uśmiechając się.
Leopold nie wyglądał na przekonanego do końca, ale wyraźnie był
już spokojniejszy. Podszedł do niej powoli i przyglądał się uważnie.
– Rzeczywiście nie wyglądasz na stwora, którego trzeba się bać. –
powiedział – I z chęcią zostanę Twoim przyjacielem!
Małgorzatka zachichotała gdy pomyślała, że ktoś mógłby się jej
bać jako groźnego potwora. Przypomniała sobie zaraz coś 
i dodała:
– Tata mówił, że jak czegoś nie znamy to często się tego boimy. 
A jak już to poznamy to zwykle się z naszego strachu później
śmiejemy.
Zrobiło im się całkiem wesoło. Miło jest tak wspólnie się pośmiać. 
Zarówno Małgorzatka jak i Leopold poczuli, że warto było przemóc
strach by poznać się nawzajem. Nawet jeżeli byli różni i jedno
wolało światło, a drugie mrok, byli przecież teraz przyjaciółmi.
– Tylko, że ja cały czas słabo widzę – powiedziała dziewczynka –
Czy możemy chociaż na trochę zapalić światło żebym mogła Cię
lepiej zobaczyć? Nie chce Cie oślepić, ale teraz już chyba wiesz, że
w świetle nie ma żadnych stworów. Oczy Ci się pewnie szybko
przyzwyczają do blasku, tak jak moje do mroku – dodała.
 
.



Leopold pokiwał ostrożnie głową. Pstryknęła włącznikiem lampki
nocnej.Przez chwilę ona sama niewiele widziała bo oczy już
przywykły do ciemności. Jednak już niedługo i Małgorzatka i miś
przestali przesłaniać oczy. Miś był brązowy, pluszowy i miał czarne
oczka i nosek. Poduszki na łapkach były różowe. Wyglądał
pogodnie i wesoło chociaż wciąż jeszcze mrużył oczka.
To niesamowite. Okazało się, że tak jak Małgorzatka mogła sporo
zobaczyć po ciemku, tak Leopold nie bał się już światła. I do tego
byli teraz przyjaciółmi. Jeszcze tego wieczora obiecali sobie, że
będą razem bawić  się w odkrywców – zarówno w mroku jak i w
blasku dnia.
Rodzice nawet się bardzo nie zdziwili gdy zobaczyli nowego
ulubionego misia u Małgorzatki. Miała już ich kilka i nawet nie byli
pewni, czy to nie jest któryś z nich. Czasami tylko widzieli, że
wychodząc na podwórko dziewczynka przysłania oczka misiowi na
chwilę, ale nawet nie pytali o to dlaczego. To na pewno taka jej
zabawa…
A latarkę oddała Tacie. Czasami jak w nocy nie ma światła w całym
domu to warto mieć coś czym można poświecić. Nawet Tacie się
to przyda. Dzięki temu chodząc po domu nie wywrócimy się o coś
co leży na podłodze. A Małgorzatka miała przecież coś lepszego…
Mogła w takich chwilach wziąć Leopolda na ręce i nieść ze sobą. A
on przecież świetnie widział wciemnościach i zawsze ostrzegał ją
jak coś stało na drodze.
 
 
 



GRAFOMOTORYKA, CZYLI ... O UMIEJĘTNOŚCI 
I PRZYGOTOWANIU DO PISANIA

chodzenie po torze – wytycz dziecku ścieżkę np. naklejając na podłogę grubą, papierową taśmę
klejącą. Zadaniem dziecka jest przejście po taśmie, tak, żeby z niej nie „zlecieć”.
naśladowanie – naśladując zwierzęta wykorzystuj z dzieckiem ćwiczenia „na czworaka”. Powiedz
dziecku, że jest psem, kotem, kurą. Zadaniem dziecka będzie naśladowanie tych zwierząt. Możesz
ustawić tor przeszkód, a dziecko będzie omijać je „na czworaka”. Skakanie w pozycji kucznej to też   
fajne ćwiczenie – poproś dziecko, by było żabką, zajączkiem. Poproś malucha, by naśladował
latanie, pływanie, jazdę na rowerze (leżąc na podłodze na plecach), skakał jak pajacyki, pokazywał
rękoma jak rośnie balon, skakał na jednej nodze, skakał na skakance (udawał, że skacze na
skakance), pokazywał jak kopie dół, przenosi coś ciężkiego z jednej strony pokoju na drugą.
rzucanie do celu – dziecko będzie rzucać do wskazanego przez Ciebie celu – pudełka, kosza, torby
– kolorowe piłeczki. W tej zabawie warto uwzględnić kolory. Możecie później policzyć piłeczki.
zakładanie skarpet – to proste ćwiczenie, które w każdej chwili możesz zaproponować dziecku.
Tylko mu nie pomagaj!
taniec z balonem – przygotuj nadmuchane balony w różnych kolorach. Włącz muzykę. Dziecko
będzie tańczyć z Tobą w taki sposób, żeby balon nie upadł na podłogę. Przytrzymujcie balon 

Zanim dziecko zacznie pisać, musi zdobyć naprawdę wiele umiejętności.  Ważna jest zarówno
koordynacja całego ciała, precyzja ruchów, jak również koordynacja  wzrokowo-ruchowa. Ćwiczenia
manualne oraz graficzne, które ułatwią dziecku w przyszłości proces nauki pisania, wykonujemy ze
wszystkimi dziećmi zarówno tymi, których rozwój przebieg normalnie, jak i tymi, które  wykazują
różnego rodzaju zaburzenia np. ryzyko dysleksji, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia
manualne lub zaburzenia w zakresie napięcia mięśniowego. 
Od biegania do pisania
Aby umiejętność pisania przebiegała poprawnie, dobrze i harmonijnie rozwijać musi się motoryka
duża.  Motoryka duża to aktywność całego ciała – czyli ogólna sprawność fizyczna człowieka i jego
zdolność do wykonywania wszelkich działalności związanych z ruchem. Duża motoryka to tak zwany
duży ruch. Ćwiczeniami, które między innymi  usprawniają motorykę dużą są: jazda na rowerze,
bieganie, skakanie, skakanie na skakance, turlanie się, jazda na rolkach, na hulajnodze, wspinanie się.
Duża motoryka wpływa pozytywnie na rozwój koordynacji ruchowej oraz uczy prawidłowej postawy
ciała. Dziecko staje się śmielsze, pewniejsze siebie i bardziej samodzielne. Poza tym, ruch pogłębia
oddech i pobudza całe ciało do jeszcze większej aktywności fizycznej. Jeśli więc rozwój motoryki
przebiega bez zakłóceń, jest doskonałą podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji
przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Motoryka nie jest nam dana – musimy ją w sobie
wykształcić poprzez nieustanny, swobodny ruch i działania sterowane, dzięki którym poprawia się
sprawność ruchowa. Dzisiaj zdecydowanie za dużo czasu dzieci spędzają przed telewizorem,
komputerem, z tabletem – czyli na siedząco. Coraz częściej diagnozuje się także u dzieci zaburzenia
motoryczne. Co powinno zwrócić naszą uwagę i kiedy powinniśmy zaczerpnąć porady specjalisty?
Gdy zauważymy, że dziecko rozwija się nieprawidłowo do swojego wieku, jego ruchy są niezgrabne,
wypuszcza przedmioty z rąk, idąc potyka się, czynności takie jak np. ubieranie się sprawiają mu
trudność, kłopot sprawia maluchowi także rzucanie, łapanie, skakanie. Oczywiście każde dziecko
rozwija się w swoim indywidualnym tempie, warto jednak obserwować jego rozwój, a na pewno
proponować różne aktywności fizyczne. Pamiętaj, że czas wiosny, lata, wakacji i pięknej pogody
sprzyja temu szczególnie. Oto kilka propozycji, które można zaproponować dziecku:



rzucanie piłką – rzucajcie do siebie piłką. Wytłumacz dziecku, że gra polega na tym, że jeśli
wypowiesz słowo, (na które wcześniej się umówicie), nie może złapać piłki.
rysowanie w powietrzu ręką lub nogą – mów dziecku co chcesz, żeby narysowało w powietrzu –
słońce, piłkę, kształty. Nazywaj poszczególne przedmioty. Zadaniem dziecka jest narysowanie tego,
co usłyszy.
zbijanie butelek i zadania – poustawiaj w pokoju/ogrodzie butelki (kręgle). Daj dziecku niewielką
piłeczkę. Zadaniem dziecka będzie „zbicie” butelek/kręgli. Dodatkowo możesz je ponumerować.
Każda liczba powinna odpowiadać konkretnemu zadaniu, które wykona dziecko po zbiciu swojego
kręgla. Zadania przygotuj sobie wcześniej.
klasy – użyj grubej, papierowej taśmy klejącej. Na podłodze wyklej klasy (czyli grzybka). Jeśli
jesteście na dworze,  możesz narysować grzybka kredą. Zadaniem dziecka będzie skakanie po
grzybku według wcześniej ustalonych zasad.
poszukiwanie ukrytych skarbów – porozmieszczaj w domu lub na dworze różne przedmioty.
Postaraj się, aby dziecko musiało się troszkę „naszukać”. Zachęć malucha aby chodził po domu/po
dworze, zaglądał pod stoły, pod krzesła i poszukiwał przedmiotów, o które zapytasz lub szukał pod
drzewami czy pod ławkami w parku.

wieża z klocków – rozsyp klocki. Zadaniem Twoim i dziecka będzie wybudowanie jak najwyższej
wieży. Po skończeniu zabawy dziecko liczy klocki – powinno być ich najpierw 10. Dziecko może też
nazywać kolory. Dlaczego klocków ma być akurat 10? Ponieważ jest to pośrednie wprowadzenie
przedszkolaka w system dziesiętny.
makaron – daj dziecku garść makaronu (najlepiej rurki) oraz sznurek. Zadaniem dziecka będzie
nawlec makaron na sznurek – i piękny naszyjnik gotowy. Wcześniej możecie pomalować makaron
różnokolorowymi farbami.
kuleczki z plasteliny – daj dziecku mały kawałek plasteliny. Poproś by ulepiło kulki lub
dżdżownicę. Możecie wspólnie wykleić jakiś rysunek.
gąbki – przygotuj średniej wielkości gąbkę. Rozłóż folię. Postaw dwie miseczki przed dzieckiem –
jedną z wodą, drugą pustą. Zadaniem Twojego dziecka będzie przeniesienie wody z jednej miski

wycinanie – przygotuj nożyczki i kartki z wyraźnie namalowanymi liniami – prostymi, falowanymi,
kanciastymi. W zależności od możliwości dziecka zaproponuj mu odpowiednią wycinankę. 
zgniatanie – daj maluchowi dużo kartek papieru (format A4) do rączki. Zadaniem malca jest
zagniecenie kartki papieru jedną ręką w małą kulkę. Możesz dać dziecku także plastelinę,
ciastolinę, piasek kinetyczny, masę solną. Możecie też ugniatać ciasto.
chusteczki – daj dziecku kwadratową chusteczkę – papierową lub z materiału. Poproś, aby
dziecko złożyło chusteczki w jak najmniejszą kosteczkę.
spinacze – przygotuj kolorowe klamerki do prania. Daj garść dziecku. Przygotuj także szklaną lub
metalową miskę. Poproś, by malec przypinał kolorowe klamerki na brzegu miski jedna obok

 
     brzuchami, kolanami lub plecami.

Oko, rączki i paluszki
Dziecko, które nie ma problemów z dużą motoryką, raczej bardzo dobrze poradzi sobie z motoryką
małą. Mała motoryka to sprawność ruchowa dziecięcej dłoni i paluszków. Bardzo ważna przy
manipulowaniu, budowaniu, kolorowaniu, malowaniu, a w końcu przy pisaniu. Jeśli sądzisz, że
dziecko po prostu siada, bierze ołówek do rączki i... pisze lub za pierwszym razem chwyta nożyczki i...
wycina – jesteś w dużym błędzie. Rysowanie szlaczków i pisanie powinno być poprzedzone długim
okresem przygotowania rączki do pisania właśnie. Małą motorykę z powodzeniem możesz ćwiczyć z
przedszkolakiem w domu i to w każdej niemal chwili, przy wykonywaniu codziennych czynności. Do
wykorzystania zawsze, wszędzie i dla każdego:

    do drugiej, ale… przy pomocy gąbki, którą dziecko będzie wyciskać. Pamiętaj, zawsze działacie od l
   lewej do prawej strony. Dlaczego? Ponieważ tak w przyszłości dziecko będzie czytać i pisać –      
 zawsze od lewej do prawej strony.



magiczne kłódki – przygotuj zestaw kłódek różnej wielkości, modelu i koloru (10 sztuk) oraz
kluczyki do kłódek. Rozłóż kłódki na podłodze. Obok kłódek porozkładaj kluczyki. Poproś dziecko by
wybrało sobie jedną kłódkę. Zadaniem każdego dziecka będzie dopasowanie odpowiedniego
kluczyka. 
zakrętki – możesz przygotować różne butelki plastikowe, słoiczki po kremach lub perfumach i
oczywiście zakrętki. Dziecko będzie do buteleczek plastikowych, słoiczków i perfum dopasowywać
zakrętki.
miseczki i łyżeczki – przygotuj plastikowe miseczki oraz łyżeczki. Do ćwiczenia możesz użyć
różnego rodzaju kaszy, ryżu lub bardzo drobnego makaronu. Przed dzieckiem stawiasz dwie
miseczki. Jedna z miseczek (ta po lewej stronie) wypełniona jest kaszą, ryżem itd. Zadaniem dziecka
jest przesypanie całości miseczki, która stoi po lewej stronie do miseczki, która znajduje się przed
nim po jego prawej stronie. Zabawę można powtórzyć kilkukrotnie. Kierunek przesypywania jest,
jak już wiesz, nieprzypadkowy – dziecko będzie pisać i czytać od lewej do prawej strony.
woda i kroplomierz – przygotuj miseczki i kroplomierze. Miseczki ustawiasz przed dzieckiem.
Miseczka po lewej stronie jest napełniona wodą (niezbyt duża ilość). Maluch będzie przenosić
kroplomierzem wodę z miseczki po lewej stronie do miseczki po prawej. Przy okazji tej aktywności
maluch ćwiczy tak zwany chwyt pęsetkowy – tak będzie trzymać ołówek czy inne narzędzie
piśmiennicze, kiedy będzie już pisać.
przelewanie wody – przygotuj butelki plastikowe i mały lejek. Przedszkolak będzie przelewać
wodę przez lejek do butelek.
pisanie, rysowanie na tacach – potrzebna będzie duża, plastikowa taca. Zamiast tacy można
rozsypać kaszę na dużą kartkę papieru. Zachęć malucha do pisania/rysowania palcami tego o co
poprosisz  – przedmioty, cyfry, litery.
kurtki, bluzy i buty – do zabawy możesz wykorzystać sweterki i kurtki albo bluzy dziecka pod
warunkiem, że są one zapinane na guziki, zamek błyskawiczny lub napy. Dziecko będzie kilka razy
zapinać i rozpinać swoją kurtkę/bluzę/sweter. Możesz także poprosić dziecko o rozsznurowanie i
zasznurowanie swoich butów lub o zapięcie ich na rzepy.
sortowanie – przygotuj małe przedmioty do sortowania (takie same guziki, gumki, spineczki,
muszelki). Daj dziecku miseczki. Zadaniem dziecka będzie posortować pomieszane i porozrzucane
na stole lub na podłodze przedmioty.

    drugiej.

 
Nie przejmuj się bałaganem w Twoim domu! Najważniejsze jest to, że będziecie się świetnie bawić, a
umiejętności, które nabędzie dziecko są bezcenne!
 
Lewa czy prawa rączka?
Leworęczność u dziecka nie jest niczym złym i nie wymaga leczenia czy interwencji. Leworęczność u
dziecka wynika z silniejszego rozwoju prawej półkuli mózgu, co objawia się nie tylko częstszym
używaniem lewej rączki, lecz także lepszym i sprawniejszym funkcjonowaniem całej lewej strony ciała.
Jeśli dziecko stanowczo upiera się przy lewej rączce, zostaw mu prawo wyboru i zadbaj jedynie o to,
by trzymało przedmioty prawidłowo w rączce lewej. Owszem dziecku leworęcznemu może być
trudniej, gdyż wiele przedmiotów stworzono z myślą o osobach praworęcznych. Wiemy natomiast, że
przestawianie dziecka „na siłę” na rączkę prawą może doprowadzić do przeciążenia jednej z półkul,
czego skutkiem mogą być zaburzenia mowy, koncentracji, pamięci, trudności w czytaniu, pisaniu, a
nawet nerwica.
 
Grafomotoryka
 
Grafomotoryka to umiejętność rysowania i pisania. Wymaga ona zdolności naśladowania ruchów,
wykonywania ruchów sekwencyjnych i precyzyjnych (lewa półkula mózgu), koordynacji wzrokowo-



ruchowej, percepcji wzrokowej oraz sprawności manualnej. Sprawność rączek dziecka ma olbrzymi
wpływ na poziom graficzny jego prac. Wszelkie ćwiczenia graficzne poprawiają poziom pisma i
rysunków. Jakie to będą ćwiczenia? Kolorowanie, rysowanie linii poziomych, pionowych, rysowanie
szlaczków, kółek, samodzielne rysowanie figur, rysowanie wzorów geometrycznych, kreślenie linii
ciągłej w labiryncie, przez który trzeba przejść, pisanie po śladzie liter, cyfr, wyrazów – aż w końcu
pisanie samodzielne. Ćwiczenia grafomotoryczne kształtują u dziecka umiejętność rysowania zgodnie
z poleceniami dorosłego. Ponadto, maluch doskonali orientację w schemacie swojego własnego ciała
(„narysuj kotka po swojej prawej stronie”) i orientację przestrzenną („narysuj słońce w górnym lewym
rogu kartki”). Gdy dziecko ma przed sobą rysunek, chętnie opowie o tym, co widzi. Ćwiczymy więc
umiejętność opowiadania i opisywania tego, co zwizualizowane. Wykonując ćwiczenia
grafomotoryczne, dziecko ćwiczy prawidłowe posługiwanie się narzędziami piśmienniczymi. Dalej –
przy okazji ćwiczeń grafomotorycznych możemy skorygować nieprawidłowe trzymanie ołówka czy
kredki, a także możemy starać się skorygować nieprawidłowe nawyki ruchowe, np. nieprawidłowe
napięcie mięśniowe. Ponadto zachęcanie dziecka do wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, to
stymulowanie jego ogólnego rozwoju, wyrabianie motywacji do nauki oraz świetna okazja do
wzbudzania zainteresowania malca.Na co zwrócić uwagę? Mniej więcej u dzieci pięcio-sześcioletnich
nauczyciele wychowania przedszkolnego, a także rodzice mogą zaobserwować pewne różnice
indywidualne. Na pierwszy rzut oka widać, że niektóre rysunki są ubogie, schematyczne, a inne bardzo
bogate w szczegóły, starannie pokolorowane. Szlaczki, litery i cyfry mogą być kanciaste i napisane
niestarannie. Czasami nie mieszczą się w liniaturze, a czasami są bardzo ładne i odznaczają się dużą
precyzją i dokładnością. Te różnice zależą od wielu czynników – ogólnego rozwoju dziecka,
doświadczeń w rysowaniu, ogólnej sprawności ruchowej, rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych,
ale także od tego, czy maluch nie ma na przykład wady wzroku. Warto pamiętać, że od samego
początku powinniśmy wyrabiać u dziecka kierunek pisania od lewej do prawej strony. To ważne. Zwróć
uwagę na to, że  w przyszłości w tym samym kierunku dziecko będzie nie tylko pisać, ale i czytać.
Dziecko uczy się w ten sposób organizować ruch od lewej strony do prawej oraz kontrolować,
naśladować i planować ruch ręki, co wymaga dużej ilości ćwiczeń oraz powtórzeń.
 
 

źródło "Grafomotoryka, czyli ... o umiejętności i przygotowaniu do pisania" K. Dołhun Mój Przedszkolak nr 31
(Czerwiec) 2019, obrazek - Google



Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie
wystawiam Cię na próbę. 

1.

2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie
bezpieczeństwa. 
3. Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać. 
4. Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy, niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio,
żeby udowodnić, że jestem duży. 
5. Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do
mnie spokojnie i dyskretnie. 
6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są
również bolesne doświadczenia. 
7. Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię: „Nienawidzę Cię”. To nie Ciebie nienawidzę, ale
ograniczeń, które stawiasz przede mną. 
8. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak, czy nie
staram się za ich pomocą przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję. 
9. Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne. 
10. Nie gderaj. Będę się bronił, udając głuchego. 
11. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później
nie dotrzymujesz. 
12. Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie
sprawić Ci zawodu.
13. Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy
zagubiony i tracę wiarę w Ciebie. 
14. Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale
chciałbym, żebyś Ty była moim przewodnikiem po świecie.
15. Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskonała i nieomylna. Przeżywam zbyt wielki
wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taka.
16. Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności.
Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność.
17. Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego po prostu nie
mogę się rozwijać.
18.  Nie zapominaj, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno  dotrzymać mi kroku,
ale – proszę Cię – postaraj się
 
 
 
 
 
 
 

Apel Twojego Dziecka



Dziecięce spory - wtrącać się czy nie?

Relacje z rówieśnikami niekiedy bywają trudne. Mądra reakcja mamy nauczy dziecko
rozwiązywać konflikty. Oto jak możesz postąpić. 
Podpowiedz rozwiązania
Gdy dziecko przychodzi do ciebie ze skargą na kolegę, opowiada o kłótni z nim, nie biegnij
od razu wyjaśniać sprawy i stawać w obronie swojej pociechy. Jeśli jej bezpieczeństwo i
godność nie są zagrożone, udziel kilku wskazówek.
- Wyjaśnij dziecku, że nie musi godzić się na wszystko, czego kolega od niego oczekuje.
Wystarczy wtedy powiedzieć np.: "Nie chcę w to się bawić", "Mam na dzisiaj inne plany".
Poproś jednak, by unikało zwrotów, które mogą obrażać kolegę np.: "Twój pomysł jest
beznadziejny", "Tylko ty mogłeś wpaść na coś tak głupiego".
- Zasygnalizuj, że racja nie zawsze musi stać po stronie twojej latorośli. Gdy tak wynika z
opisu sytuacji, namów wręcz dziecko, by ustąpiło lub przeprosiło kolegę. Przyznanie się do
błędu to nic złego.
Patrz, jak dziecko sobie radzi
Jeśli dzieci przy tobie zaczynają się kłócić i widzisz, że zgodna zabawa, czy rozmowa powoli
przeradza się konflikt, daj im czas na samodzielne rozwiązanie sporu. Niech dzieci
zdobywają nowe doświadczenia!
- Bądź w pobliżu. To ważne w przypadku kilkulatków. Kłótnia potrafi przejść w rękoczyny.
- Jeśli spór trwa dość długo, spróbuj nieco ostudzić dziecięce emocje. Przypomnij, o co tak
naprawdę im chodzi. Powiedz np.: "Widzę, że chcecie bawić się tą samą zabawką. To
trudny problem, ale na pewno znajdziecie rozwiązanie".
- Zasygnalizuj gotowość do pomocy. Załóżmy, że byłaś świadkiem burzliwej rozmowy
telefonicznej syna czy córki. Zamiast od razu pouczać i radzić, powiedz: "Gdy będziesz
chciała porozmawiać, jestem gotowa".
Działaj natychmiast
Nie możesz pozostawać bezczynna, gdy podczas sporu dochodzi do bójki, obrażania,
rzucania przekleństwami.
- Ostrzeż awanturników, że gdy natychmiast się nie uspokoją, odczują przykre
konsekwencje swojego zachowania ( np. przestaną oglądać bajkę, zakończą zabawę ).
- Rozdziel dzieci. Każ im usiąść daleko od siebie bądź np. oddal się ze swoim dzieckiem w
inne miejsce.
- Opowiedz o wszystkim rodzicom kolegi, z którym twoje dziecko miało nieprzyjemną
potyczkę. Warto wspólnie zastanowić się, jak w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.
- Porozmawiaj z opiekunami. Jeśli do bójki doszło w przedszkolu lub szkole, omów ten
incydent z wychowawcą lub psychologiem. Nawet wtedy, gdy nie ma cię w pobliżu, dziecko
powinno czuć się bezpiecznie.
 
www.mamdziecko.interia.pl

 



Owocowy deser
 

serek homogenizowany 250g
galaretka 2 szt. (dwa różne kolory)
bakalie 1/2 szklanki
owoce sezonowe 1/2 szklanki

Galaretki rozpuścić osobno w jednej szklance
wrzącej wody, wystudzić i pokroić w gruba kostkę.
Serek wymieszać z owocami i bakaliami (kilka
odłożyć do dekoracji).
Nakładać serek i galaretkę na przemian do
pucharków, udekorawać i odstawić w chłodne
miejsce.

Składniki:

 
Przygotowanie:

 

Smacznego
 



mleczna czekolada dobrej jakości 350 g
wiórki kokosowe 300 g
śmietana kremówka 30% 2oo ml
cukier puder 1łyżka
masło 150 g

W garnuszku podgrzewamy słodką śmietanę i dodajemy
pokrojone w małą kostkę masło. Nie doprowadzamy do
wrzenia, czekamy tylko aż masło się całkowicie rozpuści.
Następnie ściągamy z ognia, wsypujemy cukier puder i wiórki
kokosowe i dokładnie mieszamy.
Przygotowaną masę nakładamy do foremki i wstawiamy do
zamrażalnika na przynajmniej 4 godziny.
Kiedy kokosowe serduszka się zamrożą, rozpuszczamy
czekoladę w kąpieli wodnej. Dokładanie obtaczamy w
mlecznej czekoladzie i układamy na papierze do pieczenia.
Pozostawiamy do zastygnięcia. 
Kiedy czekolada stwardnieje, a wnętrze nabierze pokojowej
temperatury możemy cieszyć się, pysznym, domowym
batonikiem.

Składniki:

 
Przygotowanie:

Baton Baunty
 

Smacznego
 



Gdy jest całkiem suchy, wiatr go rozsypuje, a z mokrego piękny zamek
wybudujesz.
To jest pojazd doskonały, ma dwa koła i pedały. Bez pośpiechu, bez hałasu
możesz wjechać nim do lasu.
Zbieramy je nad morzem.
Pyszne i zimne. W kubeczku lub na patyku.
To jest taki pojazd długi, który mieści dużo ludzi. Jego drogą są stalowe,
lśniące tory kolejowe.
To jest taki zbiornik duży. Są w nim ryby i meduzy. Woda jest w nim bardzo
słona, brzegiem z plażą połączona.
Spada na ziemię kropla za kroplą. Moknie ulica i domy mokną. Cieszą się
żaby i rośliny, a my wkładamy peleryny.
Zabieramy go ze sobą, gdy na wycieczki jeździmy. Tata ten domek rozkłada,
w nocy wszyscy w nim śpimy.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

     

Drogie Przedszkolaki przygotowaliśmy dla Was krzyżówkę. 
Rozwiążcie zagadki, poproście kogoś dorosłego o wypisanie rozwiązań 

w odpowiednie miejsce, a w szarym polu pojawi się rozwiązanie.
Życzymy powodzenia



TULIPAN DLA MAMY








