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Święta noc

Słuchaj, dziewuszko, 

słuchaj i chłopcze,

jak grają w szopce: 

la-la, la-la, 

dobiega aż tutaj z dala... 

Fujarki fiukają tak rzewnie, 

śpiewnie- zaśpiewnie: lu-lu, lu-lu, 

w uciesze skąd tyle żalu?... 

Bębenek dudni, tupie i brzęczy,

 tyle, nie więcej:

le-le, le-le, 

do stóp Jezuska się ściele... 

Skrzypki świergocą słodziutko 

srebrzystą nutką: li-li, li-li, 

będziemy się weselili...

Śpiewajcie, grajcie, chłopięta,

i wy, dziewczęta: 

la-la, la-la, 

kolęda serca rozpala... 

Józef Czechowicz

Drodzy Czytelnicy!
 
Koniec roku zachęca do refleksji, podsumowań i składania życzeń. 
Wśród tych ostatnich, bardzo często  powtarzają się życzenia zdro-
wia kierowane do najbliższych. W numerze szczególną uwagę zwra-
camy na tę dziedzinę życia. 

Temat dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa najmłodszych został 
podjęty przez wielu autorów. Tytuły kolejnych artykułów (Rozwój 
funkcji prelingwalnych a zaburzenia mowy i komunikacji, Grypa - epi-
demia lekceważenia, Nie boję się lekarza. Zabawy w kąciku lekarskim, 
SOS na szlaku. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) świadczą, 
że szczególną uwagę nauczycieli i rodziców pragniemy zwrócić na 
profilaktykę i  jej znaczenie dla ogólnego rozwoju dziecka i  jego 
zdrowia. 

Tradycyjnie wiele grudniowych materiałów nawiązuje do zbli-
żającej się zimy i świąt Bożego Narodzenia. Zamieszczamy scena-
riusze zabaw i zajęć inspirowanych tą tematyką oraz wiersze, opo-
wiadania i inscenizacje. Mamy nadzieję, że ich lektura umili czas 
oczekiwania na magiczną Świętą Noc.

Wszystkim Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom  
życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia,  

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
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■ o rozwoju i wychowaniu ex cathedra

izabela jaraszeK

ozwój wszystkich zmysłów 
i  funkcji psychofizycznych 
rozpoczyna się niemal w chwi-

li poczęcia. W momencie narodzin dzie-
cko jest gotowe do pierwszego oddechu 
i głośnego krzyku. Opanowywanie języ-
ka i mowy jest jednak długim procesem, 
przebiegającym podobnie u  wszystkich 
maluchów, nawet u tych, u których jest 
on z jakichś powodów zakłócony. Jedno-
cześnie tempo tego rozwoju jest zróżni-
cowane i  zależy od różnych czynników 
zarówno psychofizycznych, jak i  spo-
łecznych.

Podstawowym czynnikiem rozpo-
czynającym kształtowanie się mowy 
jest ogólne dojrzewanie dziecka oraz 
coraz większa specjalizacja jego recep-
torów i analizatorów zmysłowych. Do 
tego dochodzi także rozwój sprawno-
ści ruchowych, w tym narządów mowy, 
zwłaszcza języka. 

W  procesie ewolucji człowiek 
przystosował narządy, które począt-
kowo biorą udział w  przyjmowaniu 
pokarmów i w oddychaniu, do potrzeb 
artykulacji. Z tego powodu ważną rolę 
w rozwoju mowy odgrywają czynności 
prelingwalne, między innymi odde-
chowe, pokarmowe i  połykania, jak 
również odruchy, z  którymi dziecko 
przychodzi na świat. 

Problemy w  prawidłowym prze-
biegu czynności prelingwalnych są 
jednym z ważnych obszarów diagnozy 
i  terapii logopedycznej, która u dzieci 
z zaburzeniami tych funkcji musi być 
prowadzona jak najwcześniej w sposób 
kompleksowy z udziałem logopedy, la-
ryngologa, pedagoga i psychologa. 

Czynności oddechowe
Podstawowym celem oddychania jest 
dostarczenie do organizmu niezbędne-
go do życia powietrza. W oddychaniu 
należy uwzględnić trzy aspekty:

rozwój czynności 
prelingwalnych 
a zaburzenia mowy  
i komunikacji 
Dziecko przychodzi na świat z bagażem odruchów wrodzonych 
oraz ze zdolnościami pozwalającymi spostrzegać siebie 
i otoczenie wszystkimi zmysłami. Nie są one w pełni gotowe 
do odbioru silnych wrażeń zaraz po urodzeniu, ale pozwalają 
zdobywać i integrować doświadczenia. Maluch posiada 
zdolności spostrzegania, uczenia się i myślenia, a dzięki prostym, 
pierwszym „dialogom” nawiązuje kontakt z otoczeniem. 

R
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›  drogę oddechową (droga wdechu 
i wydechu);

›  pozycję warg i żuchwy;
›  pozycję języka.

Do tej triady należy także dołą-
czyć analizę typu oddychania. 

Wypełnienie biologicznej funkcji 
organizmu, jaką jest oddychanie, wią-
że się z przyjęciem odpowiedniej po-
zycji żuchwy, warg, policzków, języka 
i  głowy oraz zaangażowaniem mięśni 
oddechowych. Fizjologiczne i  pra-
widłowe oddychanie to pobieranie 
powietrza drogą nosową. Wyjątkiem 
jest sytuacja zwiększonego zapotrze-
bowania na tlen, kiedy człowiek częś-
ciowo oddycha pobierając powietrze 
drogą ustną, podobnie jak podczas 
mówienia. Oddychanie drogą nosową 
wpływa na właściwy rozwój zespo-
łu ustno-twarzowego, co ma związek 
z  odpowiednią pozycją języka i  warg 
oraz z prawidłowym napięciem mięśni 
zaangażowanych również podczas mó-
wienia. Jest także istotne, ponieważ 
powietrze przepływające przez jamę no-
sową, masuje dno nosa i  tym samym po-
budza prawidłowe ukrwienie1. Kolejna 
korzyść z  oddychania drogą nosową 
to ogrzanie, nawilżenie i oczyszczenie 
wdychanego powietrza, a  więc zapo-
bieganie infekcjom w obrębie górnych 
i dolnych dróg oddechowych, znacznie 
utrudniającym prawidłowe mówienie.

Noworodek po urodzeniu oddy-
cha dzięki udrożnieniu jamy ustnej 
i nosowej, opuszczeniu żuchwy i wysu-
nięciu języka do przodu. Pozwala to na 
przedostanie się powietrza przez nos 
do krtani, tchawicy i  dalej do pęche-
rzyków płucnych. Na początku nowo-
rodek oddycha tylko przez nos, a póź-
niej zdobywa umiejętność oddychania 
drogą ustną. Wraz z wiekiem dziecka, 
masą jego ciała i  zmieniającym się 
typem oddychania następuje zwięk-
szenie pojemności powietrza oddecho-
wego. U  niemowlęcia obserwuje się 
oddychanie przeponowe, które wraz 
z  przyjmowaniem postawy stojącej 

1  B. Wędrychowska-Szulc, Etiologia wad zgryzu, [w:] Zarys 
współczesnej ortodoncji, red. I. Karłowska, Warszawa 2008, 
PZWL, s. 66.

zmienia się na żebrowo-piersiowe lub 
przeponowo-brzuszne. Ze względu na 
swoją głębokość, najwłaściwszy jest 
oddech mieszany, przeponowo-żebro-
wy, który pozwala nagromadzić odpo-
wiednią ilość powietrza potrzebną do 
wydobycia dźwięku. U noworodka czas 
fonacji, czyli czas trwania samogłoski 
o lub a na tej samej wysokości, wynosi 
około 0,2-0,5 sekundy, u dziecka dwu-
nastomiesięcznego około 2 sekund, 
a  u  dziesięcioletniego chłopca około 
10-15 sekund2. Narządy odpowiedzial-
ne za emisję głosu stanowią całość. 
Nieprawidłowy przebieg czynności 
w  jednym z  nich pociąga za sobą za-
burzenia funkcji pozostałych. Ważne 
jest więc wypracowanie prawidłowego 
sposobu oddychania, który ma bezpo-
średni wpływ na tworzenie głosu.

Oddychanie niefizjologiczne (przez 
usta) najczęściej jest spowodowane prze-
rostem tak zwanego trzeciego migdałka, 
przerostem migdałków podniebiennych 
lub wrodzoną hipotonią mięśnia okręż-
nego warg. Taki sposób oddychania po-
woduje wady anatomiczne, między in-
nymi cofnięcie i obniżenie żuchwy, wady 
zgryzu i zwężenie szczęki dolnej3.

W  postępowaniu z  dzieckiem 
z dysfunkcją oddychania należy prze-
de wszystkim uwzględnić leczenie, 
którego celem jest likwidacja przy-
czyny powodującej niemożliwość lub 
trudność oddychania drogą nosową. 
Jednak nawet po usunięciu prze-
szkody dziecko nadal może pobierać 
powietrze drogą ustną, co tłumaczy 
się utrwaleniem tego nawyku. Da-
nuta Pluta-Wojciechowska uważa, że 
od urodzenia należy systematycznie 
sprawdzać, czy po usunięciu przeszko-
dy utrudniającej oddychanie fizjolo-
giczne  (nawet w  przypadku krótkiej 
infekcji) został przywrócony u dziecka 
prawidłowy model oddychania. Jeżeli 
infekcje się powtarzają dość często, 
utrwala się model nieprawidłowego 

2  L. Handzel, Fizjologia i patologia aparatu artykulacyjnego 
i fonacyjnego, [w:] D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia czynności 
prymarnych i artykulacji, podstawy postępowania logopedycznego, 
Bytom 2013, Ergo-Sum, s. 81.
3  B. Odowska-Szlachcic, Metoda integracji sensorycznej we 
wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego 
układu nerwowego, Gdańsk 2010, HARMONIA, s. 41.

oddychania. W  takim przypadku 
należy natychmiast podejmować od-
powiednie ćwiczenia oddechowe po-
łączone z  treningiem warg, języka 
i policzków, jak również kontrolą do-
mykania żuchwy i warg.4 

Szczególne skutki niefizjologicz-
nego oddychania wiążą się z ogranicze-
niem rozwoju sprawności artykulacyj-
nej. Konsekwencje nieprawidłowego 
oddychania dotyczą zmian struktu-
ralnych w  obrębie przestrzeni narzą-
du  żucia (wysklepione podniebienie, 
wady zgryzu) i zmian w obrębie pracy 
mięśni języka, warg i policzków. Sta-
le obniżone napięcie mięśniowe nie 
sprzyja sprawności mięśni, które stają 
się hipotoniczne.  

Prawidłowy przebieg oddychania 
pozwala dziecku na utrwalanie do-
świadczenia mówiącego, że język znaj-
duje się w jamie ustnej i tam jest cen-
trum jego działania, a wargi pozostają 
w  zwarciu dwuwargowym. W  przy-
padku podniesienia żuchwy zbierane 
są doświadczenia dotyczące zwarcia 
dwóch łuków zębowych, co uznaje się 
za pewien nawyk ułatwiający artyku-
lację głosek detalizowanych. Ten ro-
dzaj nauki przyda się maluchowi pod-
czas rozwoju sprawności fonetycznej, 
gdyż wszystkie głoski języka polskiego 
powstają w jamie ustnej. 

Czynności pokarmowe i picie
Ważnym obszarem diagnozy i  terapii 
logopedycznej związanej z  zaburze-
niami w  rozwoju mowy jest przebieg 
czynności pokarmowych i  picia oraz 
czas pojawienia się lub zanikania ich 
(np. ssania) w życiu dziecka. W proce-
sie ewolucji człowiek przystosował na-
rządy biorące udział w  tych czynnoś-
ciach do potrzeb artykulacji. Są one 
wykorzystywane do tworzenia dźwię-
ków mowy w sposób wtórny, choć ich 
pierwotna funkcja ma wyłącznie cha-
rakter biologiczny i  polega na przyj-
mowaniu pokarmów i  dostarczeniu 
do organizmu powietrza. Zaburzenia 
w przebiegu czynności pokarmowych, 

4  Tamże, s. 113.
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■ o rozwoju i wychowaniu ex cathedra

picia i połykania – podobnie jak oddy-
chania – powodują nieprawidłowości 
w rozwoju mowy.

Wraz z  wiekiem i  dojrzewa-
niem dziecka następuje doskonale-
nie się współwystępujących ze sobą 
czynności pokarmowych i  picia oraz 
wycofywanie się niektórych z nich. 
Doskonaleniu ulegają niesamodziel-
ne i  samodzielne ściąganie pokarmu 
z  łyżeczki, a  wraz z  pojawieniem się 
zębów – niesamodzielne i  samodziel-
ne odgryzanie, gryzienie i żucie z jed-
noczesnym zanikaniem ssania5. Ocena 
stopnia samodzielności dziecka pod-
czas jedzenia jest ważna, gdyż poziom 
progresji tej umiejętności świadczy 
o rozwoju społecznym i poznawczym. 
Samodzielne jedzenie i picie to jedno 
z  pierwszych zachowań związanych 
z usamodzielnieniem się dziecka.

Czynności pokarmowe i  czynno-
ści picia cechują: linearność, sekwen-
cyjność rozwoju oraz doskonalenie się 
współwystępujących ze sobą ruchów 
związanych z  przyjmowaniem pokar-
mów. Wyodrębnia się trzy etapy two-
rzące strukturę tych czynności: 
›  wprowadzenie pokarmu do jamy ust-

nej (wydzielanie śliny na widok po-
karmu oraz transport porcji pokar-
mu do jamy ustnej, czyli podawanie 
i porcjowanie go); 

›  obróbka pokarmu (mieszanie ze śli-
ną przyjmowanych płynów, rozmięk-
czanie oraz rozpuszczanie pokar-
mów i  ich rozdrabnianie, mielenie, 
czyli żucie);

›  przełykanie.
Pierwszym elementem układu po-

karmowego jest jama ustna i to w niej 
następuje przygotowanie pokarmu do 
przełknięcia. Sama czynność pokar-
mowa rozpoczyna się wcześniej i  ma 
związek z wydzielaniem śliny na widok 
pokarmu, otwarciem warg oraz różny-
mi sposobami podania przygotowa-
nego pokarmu do jamy ustnej. Najw-
cześniejszym sposobem pobierania 

5  D. Pluta- Wojciechowska, Projekt standardu 
postępowania logopedycznego w przypadku izolowanej wady 
rozszczepu podniebienia, [w:] Studia z neurologopedii, pod red. 
I. Nowakowskiej-Kempny, D. Pluty-Wojciechowskiej, 
Warszawa 2010, WAM, s. 83.

pokarmu jest ssanie, które na począt-
ku ma charakter odruchowy, ale wraz 
z wiekiem i dojrzewaniem dziecka zo-
staje ograniczone. Drugim elementem 
czynności pokarmowych i  picia jest 
żucie, które wiąże się ze skomplikowa-
ną obróbką pokarmu w  jamie ustnej 
i wymaga znacznej sprawności różnych 
grup mięśni oraz koordynacji z  oddy-
chaniem. Finałem czynności pokarmo-
wych i picia jest przełknięcie, np. mle-
ka lub kęsa pokarmu.

Połykanie towarzyszy człowieko-
wi od urodzenia, a  nawet wcześniej. 
Jego istota polega na przemieszczaniu 
pokarmu z  jamy ustnej do przełyku. 
Jest ono czynnością determinowaną 
przez funkcjonowanie ośrodkowego 
i obwodowego układu nerwowego oraz 
skoordynowaną pracą mięśni aparatu 
mowy i oddychania. 

Połykanie, podobnie jak inne 
czynności pokarmowe, podlega roz-
wojowi. Jego transformacja polega na 
zmianie pozycji języka z  poziomej 
na pionową – od położenia pomiędzy 
dziąsłami, do ułożenia go w jamie ust-
nej właściwej i styczności wzniesionego 
szerokiego języka z okolicą za szyjkami 
górnych zębów, w okolicy górnych dzią-
seł. Ryzyko związane z  niewykształ-
ceniem się prawidłowego, dojrzałego 
połykania dotyczy najczęściej dzieci 
z  krótkim wędzidełkiem językowym, 

makroglosją, wadą zgryzu, nieprawid-
łową pozycją języka podczas oddycha-
nia fizjologicznego, przedłużającym się 
okresem ssania z  butelki oraz przyj-
mowania pokarmów niewymagających 
gryzienia i  żucia, z  wadami rozwojo-
wymi w  obrębie twarzoczaszki, oddy-
chaniem  drogą ustną oraz obniżonym 
napięciem mięśniowym w  przestrzeni 
ustno-twarzowej.

Przy ułożeniu języka między zę-
bami podczas połykania pojawia się 
skurcz mięśni policzków i  warg. Jest 
to połykanie mimowolne, charaktery-
zujące się płaskim ułożeniem języka 
i  brakiem zwarcia stawów żuchwowo
-skroniowych. Przedłużający się tego 
rodzaju niemowlęcy typ połykania 
zwykle staje się powodem wad zgryzu 
i międzyzębowej realizacji głosek t, d, 
l oraz trzech szeregów głosek s, z, c, dz, 
sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź6.

Rozwojowe zmiany związane 
z  czynnością jedzenia obejmują po-
jawianie się w menu dziecka coraz to 
nowych pokarmów, które trzeba do-
pasować do cech organizmu, jego doj-
rzałości anatomiczno-funkcjonalnej 
i  nerwowej, koordynacji oddechowej 
i zalecanej diety.

Nauka jedzenia powinna odby-
wać się z wykorzystaniem pachnącego, 

6  B. Odowska-Szlachcic, Metoda integracji sensorycznej… op. 
cit., s. 41.
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smacznego i  ładnie wyglądającego 
pokarmu. Dziecko ma jeść, a nie uda-
wać, że je. W czasie nauki ważny jest 
trening żucia i  gryzienia, który dzia-
ła pobudzająco na zawiązki zębowe, 
czynność stawu żuchwowo-skronio-
wego na kształtowanie się jego układu 
mięśniowego. Długotrwałe odżywia-
nie pokarmami półpłynnymi i  pap-
kowatymi blokuje dopływ bodźców 
czynnościowych istotnych dla rozwoju 
żuchwy, co wpływa na obniżenie na-
pięcia mięśniowego w  obrębie całego 
aparatu artykulacyjnego. 

Analityczne podejście do diag-
nozy ułatwia projektowanie efektyw-
nych działań terapeutycznych, w  tym 
manipulacji i  modyfikacji przebiegu 
podawania przez dziecko pokarmów 
i przyjmowania ich. Prawidłowe prze-
prowadzenie terapii logopedycznej 
małego pacjenta z  nieprawidłowo 
ukształtowanymi czynnościami pokar-
mowymi  wymaga od logopedy wiedzy 
w zakresie ortodoncji i neurologii oraz 
znajomości logopedycznych metod 
wspierania rozwoju czynności związa-
nych z  funkcjonowaniem kompleksu 
ustno-twarzowego, a także regulacji 
umożliwiających skierowanie przebie-
gu czynności pokarmowych na prawid-
łową lub zbliżoną do prawidłowej dro-
gę. Pracując z dziećmi z zaburzeniami 
w  przyjmowaniu pokarmów, należy 
pamiętać, aby sposób ich podawania 
i przyjmowania pokarmów był jak naj-
bardziej zbliżony do naturalnego. Te-
rapia wymaga o wiele dłuższego czasu, 
niż nauka karmienia, zaangażowanie 
nie tylko logopedy, lecz przede wszyst-
kim rodziców7.

Odruchy
Dziecko przychodzi na świat wypo-
sażone w  zachowania pozwalające 
automatycznie odpowiadać na to, co 
dzieje się wokół, na wrażenia zupełnie 
dla niego obce. Uczy się reagować na 
bodźce, a  początkowe automatyzmy 
warunkują przetrwanie i  świadczą  

7  D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia czynności prymarnych 
i artykulacji, podstawy postępowania logopedycznego, Bytom 2013, 
Ergo-Sum, s. 87.

o  rozwijającym się i  dojrzewającym 
układzie nerwowym.

Odruchy, z którymi dziecko przy-
chodzi na świat, można podzielić na 
dwie grupy. Do pierwszej zaliczamy 
te, które zanikają we wczesnym dzie-
ciństwie w miarę właściwego rozwoju 
układu nerwowego, do drugiej –  obec-
ne również w  reakcjach ludzi doro-
słych. Najistotniejsze znaczenie dla 
ogólnego rozwoju dziecka i  kształto-
wania się mowy mają:
›  Odruch Moro
Pojawia się on w trzecim miesiącu ży-
cia płodowego. W okresie noworodko-
wym odruch Moro zapewnia dziecku 
możliwość przywarcia całym ciałem do 
matki, dając mu tym samym poczucie 
bezpieczeństwa. Maluch, reagując na 
nagły hałas, ostry dźwięk lub zmianę 
pozycji ciała, energicznie odrzuca na 
bok ręce i  nogi, wygina plecy w  łuk 
oraz zaciska piąstki, a  następnie wy-
konuje rękoma taki ruch, jakby chciał 
objąć swoją klatkę piersiową. Odruch 
obejmowania zanika około trzeciego, 
czwartego miesiąca życia. Jego brak lub 
utrzymywanie się w okresie niemowlę-
ctwa i  późniejszych ma niekorzystny 
wpływ na wszystkie systemy zmysło-
we, procesy integracji sensorycznej 
i centralny układ nerwowy.  U dziecka 
utrzymują się wówczas przesadne re-
akcje na niespodziewane sytuacje, któ-
re po dłuższym czasie mogą doprowa-
dzić do stałej nadwrażliwości któregoś 
z  kanałów sensorycznych. Znaczenie 
i  funkcje odruchu Moro to kontrolo-
wanie pierwotnych reakcji zmiany po-
zycji i równowagi, kształtowanie reak-
cji obronnych i podporowych, a także 
nadmierna aktywizacja układu współ-
czulnego przez wzbudzenie pierwotnej 
reakcji walki i ucieczki. 

›  Odruch poszukiwania i ssania
Usta są pierwszym i  najważniejszym 
rejonem praktycznych doświadczeń 
sensorycznych i  czuciowych. Naj-
prostszy odruch ssania kciuka wystę-
puje już w okresie płodowym i jest po-
mocny w kształtowaniu się mapy ciała 
w obrębie ust oraz ręki. U noworodka 
odruch ssania może być wywołany 
przez dotknięcie fałdy nosowej tuż 
powyżej górnej wargi. Dotyk powo-
duje obrót głowy w  kierunku źródła 
bodźca i poszukiwanie, np. piersi czy 
smoczka. Reakcja poszukiwania jest 
przykładem wczesnego zachowania 
nakierowanego na cel. 

W  pierwszych trzech miesiącach 
życia dziecko ssie wszystko, co znajdzie 
się w jego buzi: smoczek, kołderkę, pie-
luszkę, palec mamy. U  niemowlęcia 
odruch uaktywnia się wtedy, gdy jest 
głodne, przestraszone lub zmęczone. 

Ruch ssania i  połykania stymu-
luje mięśnie warg, gardła i  krtani. 
Dzięki niemu maluch trenuje również 
sposób oddychania przez nos. Wszyst-
kie te czynniki wspierają później-
szy rozwój wokalizacji i  mowy. Gdy 
około trzeciego, czwartego miesiąca 
życia odruch poszukiwania zaczyna 
zanikać, usta nadal pozostają głów-
nym źródłem informacji. Wokół tego 
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obszaru zaczynają się tworzyć kolejne 
funkcje zmysłowe, jak chwytanie, się-
ganie czy przenoszenie przedmiotów 
do linii środkowej ciała. 

Właściwe wykształcenie się od-
ruchu oraz prawidłowa technika ssa-
nia stanowią motoryczną podstawę 
prawidłowego rozwoju mowy. Dzieci, 
u  których odruch ssania kształtował 
się niewłaściwie lub technika ssania 
była nieodpowiednia, stanowią gru-
pę zagrożoną występowaniem wad 
wymowy lub opóźnionym rozwojem 
mowy. Nawykowe używanie gryzaków, 
ssanie wargi, smoczka, rogu pieluszki 
lub palca utrzymujące się u dwulatka 
i  w  następnych latach życia dziecka, 
powodują wady zgryzu i  uniemożli-
wiają pionizację języka. Słaba koor-
dynacja odruchów ssania, oddychania 
i  połykania sprawia, że pojawiają się 
trudności w  karmieniu piersią, np.: 
niemożność pobudzenia odruchu ssa-
nia i  występowanie uporczywych wy-
miotów. Problemy te są spowodowane 
niedojrzałością ośrodkowego układu 
nerwowego i  stanowią podstawowy 
przejaw opóźnionego rozwoju mowy 
i zaburzenia artykulacji.
›  Odruch kąsania
Polega on na zaciskaniu szczęki 
i  utrzymaniu jej zwarcia przez cały 
czas trwania bodźca. Odruch zanika 
(przekształca się w  czynność zamie-
rzoną) około 3-4 miesiąca życia, przy 
pojawieniu się odruchu żucia. Prze-
trwały odruch kąsania uniemożliwia 
żucie i  hamuje rozwój mowy. Często 
jest on obecny u  dzieci nawet powy-
żej piątego roku życia, towarzysząc 
innym zaburzeniom w  sferze oralno
-twarzowej i  znacznemu opóźnieniu 
w rozwoju mowy. 

Konsekwencjami utrzymującego 
się odruchu kąsania są uporczywe śli-
nienie się, nadmierne wysunięcie języ-
ka do przodu, trudności z żuciem, nie-
mowlęcy sposób połykania.  Odruch 
wywiera negatywny wpływ na procesy 
wzrostowe szczęki i żuchwy i powodu-
je nadwrażliwość okolic sfery oralnej, 
a co za tym idzie – silną potrzebę sty-
mulacji jamy ustnej. 

›  Odruch chwytny dłoni i odruch po-
deszwowy

Odruch chwytny dłoni polega na 
chwytaniu i mocnym trzymaniu przez 
dziecko palców włożonych w  dłoń. 
Przy prawidłowym rozwoju odruch 
chwytny rąk zanika około czwarte-
go miesiąca, a  najpóźniej do końca 
pierwszego roku życia dziecka. Od-
ruch podeszwowy występuje w  odpo-
wiedzi na naciśnięcie palcem pode-
szwy malucha w okolicy palców stóp, 
powodując przykurcz palców. Wygasa 
on w siódmym, ósmym miesiącu życia, 
a najpóźniej u rocznego dziecka, kiedy 
kora czołowa mózgu jest wystarczają-
co rozwinięta, by go kontrolować.

Przy utrzymujących się (przetrwa-
łych) odruchach obserwujemy u dzieci 
nadwrażliwość dotykową, opóźniony 
rozwój w  zakresie małej motoryki, 
trudności w  kształtowaniu się chwytu 
pisarskiego, trudności w  utrzymywa-
niu stabilnej równowagi, opóźniony 
rozwój mowy i  artykulacji, tendencję 
do chodzenia na palcach, niekontro-
lowane (naprzemienne) ruchy palców 
i  rąk w  czasie mowy oraz poruszanie 
ustami podczas pisania.
›  Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina
Można go zaobserwować u dziecka le-
żącego na plecach, któremu naciskamy 
palcami na otwarte dłonie obu rąk. 
W odpowiedzi na taki nacisk powstaje 
reakcja zwrotna w  postaci otwierania 
ust i przyginania głowy (do piersi, do 
przodu lub w  bok). Odruch Babkina 

wygasa około czwartego miesiąca ży-
cia. Konsekwencje jego utrzymywania 
się dłużej to zaburzenia mowy i  ko-
munikacji, nieprawidłowe napięcie 
mięśniowe, zaburzenia w  koordynacji 
pomiędzy ruchami rąk i narządów ar-
tykulacji oraz słaba ekspresja twarzy8.

Przetrwały odruch Babkina może 
przejawiać się brakiem zdolności ma-
nualnych, trudnościami z  chwytem 
pęsetowym, problemami z mową, nad-
wrażliwością dłoni na dotyk. Dzieci 
nieprawidłowo trzymają przybory do 
pisania i  rysowania, bardzo często 
mają nadmiernie napięte mięśnie szyi, 
rąk i twarzy (wysuwają język, przygry-
zają wargi i różne przedmioty), mogą 
mieć brzydki charakter pisma.

 
Odruchy pierwotne są konieczne, 

by dziecko mogło przeżyć pierwsze 
tygodnie. W  prawidłowym rozwoju 
powinny one wygasać podczas pierw-
szego, najpóźniej drugiego roku życia. 
Przedłużająca się ich aktywność może 
hamować rozwój odruchów postural-
nych  (pozostających w zachowaniach 
osób dorosłych), co uniemożliwia wy-
kształcenie autonomicznej (podświa-
domej) kontroli postawy, równowagi 
i koordynacji, a także utrudnia pra-
widłowy rozwój.

izabela jaraszek
logopeda

8  B. Odowska-Szlachcic, Metoda integracji sensorycznej…, op. 
cit.,  s. 36-41.
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o raz pierwszy o grypie wspo-
mniał Hipokrates w  412 r. 
p.n.e. W porównaniu z dżu-

mą czy cholerą, które dziesiątkowały 
ludzkość, grypa wydawała się niegroź-
na. Swój złowrogi potencjał ujawniła 
stosunkowo niedawno. Na przełomie 
XIX i  XX wieku powstały wielkie 
ludzkie skupiska, zaś zastosowanie sil-
nika parowego skróciło i ułatwiło po-
dróże. Wraz z  ludźmi przemieszczały 
się drobnoustroje. Wybuch epidemii 

nastąpił w 1918 roku. Kryzys związa-
ny z  I wojną światową i koncentracje 
wielkich mas ludzkich doprowadziły 
do pierwszej pandemii (epidemii o za-
sięgu globalnym), która pochłonęła 
25-40 mln ludzi – więcej niż sama woj-
na. Co zaskakujące, umierały wtedy 
głównie osoby młode i  teoretycznie 
najzdrowsze. Nabrano wtedy respek-
tu przed grypą, początkowo uważaną 
za chorobę bakteryjną. Wirusa grypy 
wyizolowano dopiero w  1933 roku. 

Wydawało się, że postęp medycyny 
po II wojnie światowej wyeliminuje 
chorobę. Jednak w  1957 roku wybu-
chła pandemia azjatycka, dając około 
miliona ofiar. Wówczas podjęto wzmo-
żone wysiłki nad produkcją szczepion-
ki. Jednak wirus uderzył ponownie. 
W  1968 roku tzw. grypa Hong-Kong 
zabrała około 700 tysięcy istnień. 
W  środowiskach medycznych uwa-
ża się, kolejna pandemia jest kwestią 
czasu. Odpowiada za to konstrukcja 
samego wirusa, która podlega nie-
ustannym mutacjom. Jedno jest pew-
ne – pandemię grypy poprzedzi „epi-
demia” jej lekceważenia. 

Wirus o wielu obliczach
Każdy z nas zetknął się z wirusem z ro-
dziny Orthomyxoviridae. Występuje on 
w  trzech  typach: A, B oraz C, z któ-
rych najgroźniejszy jest ten pierwszy, 
posiadający wiele podtypów. Wirus 
zbudowany jest z  dwóch warstw: ze-
wnętrznej (otoczka) i  wewnętrznej, 
zawierającej materiał genetyczny. Or-
ganizm człowieka reaguje przeciwcia-
łami przeciw obu składnikom warstw. 
Wirusa charakteryzuje wielość kom-
binacji (podatność na mutacje i krzy-
żowanie się z  innymi spokrewniony-
mi podtypami) oraz duża zakaźność. 
Przenoszony jest z człowieka chorego 
na zdrowego drogą kropelkową pod-
czas kichania, kaszlu czy rozmowy. 
Zainfekowana osoba rozsiewa zarazki 
w  dniu poprzedzającym wystąpienie 
objawów i w pięć dni po zachorowaniu. 
Specyfiką grypy jest także zdolność do 
wywoływania masowych zachorowań. 
Pandemie mogą pojawiać się niespo-
dziewanie, jako skutek powstawania 
nowych specyficznych podtypów wi-
rusa grypy A. 

Grypa nie wybiera 
Choroba może dotknąć praktycznie 
każdą rodzinę. Jednak nie dla każdego 
jest tak samo groźna. Poważne zagroże-
nie stanowi dla osób powyżej 50 roku 
życia, kobiet będących w  ciąży, dzieci 
pomiędzy 6 miesiącem a 5 rokiem ży-
cia oraz dorosłych i dzieci z chorobami 

Przeziębienie, katar, ból gardła, grypa – słów tych używamy 
zamiennie, nie zdając sobie często sprawy z poważnego błędu, 
który prowadzi do bagatelizowania prawdziwego zagrożenia. 
O ile pierwsze trzy pojęcia oznaczają po prostu objawy, to właśnie 
grypa (influenza) jest niebezpieczną, bardzo zaraźliwą chorobą 
wirusową, która  potencjalnie może zabić miliony osób. 

Grypa – epidemia 
lekceważenia

P
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przewlekłymi (np. astmą, schorzenia-
mi układu krążenia, nerek, wątroby, 
hematologicznymi i  metabolicznymi, 
np. cukrzycą). Może zaatakować każ-
dego, i  w  każdym wieku. Okres wylę-
gania grypy jest łatwy do przeoczenia, 
ponieważ wynosi około 48 godzin od 
momentu zarażenia wirusem. Nam-
naża się on w  komórkach nabłonka 
górnych dróg oddechowych: w  nosie, 
gardle, tchawicy, oskrzelach. Zaburza 
naturalne mechanizmy odporności, 
ułatwia też rozwój bakterii, powodując 
tzw. nadkażenie bakteryjne. 

Atak grypy jest nagły, potrafi na-
dejść w  ciągu kilkudziesięciu minut. 
Choroba jest też niezwykle zaraźliwa, 

może się rozprzestrzenić na pokła-
dzie samolotu pasażerskiego podczas 
kilkugodzinnego lotu. Objawia się 
dreszczami, poczuciem zimna, go-
rączką powyżej 39 st. C, bólami kości, 
stawów, mięśni, głowy i ogólnym osła-
bieniem. Odczuwane jest drapanie 
i ból w gardle, suchy kaszel, niekiedy 
katar. Gardło jest zaczerwienione, ale 
bez ropnej wydzieliny. Przebieg zależy 
od zjadliwości wirusa, wieku osoby za-
rażonej oraz schorzeń towarzyszących. 
Zwykle po upływie 2-3 dni ostre obja-
wy ustępują. Jednak utrzymywanie się 

ich przed ponad 5 dni może świadczyć 
o rozwoju powikłań. Grypa o ostrym, 
śmiertelnym przebiegu w  ciągu kil-
ku godzin prowadzi do krwotocznego 
zapalenia oskrzeli i  płuc o  błyska-
wicznym przebiegu, z  dusznością, si-
nicą i krwiopluciem. U osób starszych 
i  chorujących przewlekle choroba 
może do prowadzić do zgonu w ciągu 
24 godzin od wystąpienia pierwszych 
objawów. Najczęstszą jednak przyczy-
ną zgonów są powikłania grypy. 

Uwaga na powikłania! 
Po pewnym czasie od infekcji mogą się 
pojawić powikłania, często groźniej-
sze od samej choroby. Niektóre grupy 

osób są bardziej na nie narażone. Na-
leżą do nich: 
›  dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat; 
›  osoby powyżej 50 roku życia; 
›  dzieci i młodzież leczone przewlekle 

aspiryną, co może zwiększyć u nich 
ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a;

›  kobiety w ciąży;
›  dorośli i dzieci chorzy na przewlekłe 

choroby układów oddechowego (np. 
astmę) i sercowo-naczyniowego, ne-
rek, wątroby, układu krwiotwórcze-
go lub choroby metaboliczne (np. 
cukrzycę);

›  dorośli i dzieci z upośledzeniem od-
porności;

›  dorośli i  dzieci z  chorobami, które 
mogą upośledzać czynność układu 
oddechowego (np. usuwanie wy-
dzieliny z  dróg oddechowych) oraz 
zwiększające ryzyko zachłyśnięcia. 

Do najczęstszych powikłań należą: 
›  nadkażenia bakteryjne prowadzące, 

np. do zapalenia oskrzeli, płuc, za-
tok, ucha; 

›  zaostrzenie chorób przewlekłych, 
między innymi nasilenie objawów 
choroby wieńcowej, niewydolności 
krążenia, astmy, rozregulowanie cuk-
rzycy, pogorszenie wydolności nerek;

›  zapalenie mięśnia sercowego lub 
opon mózgowych i mózgu;

›  powikłania ciąży, np. ryzyko poro-
nienia. 

Szczepienia, czyli łatwiej 
zapobiegać niż leczyć 
Leczenie grypy jest utrudnione. Re-
klamowane preparaty dostępne bez 
recepty, których nazwa sugeruje, że 
leczą grypę, w  rzeczywistości wpro-
wadzają w  błąd. Ich działanie polega 
jedynie na łagodzeniu objawów. Samo 
leczenie polega na stosowaniu terapii 

Przeciwwskazania  
do szczepienia 
przeciw grypie: 

✖  ostre choroby gorączkowe;
✖  pierwszy trymestr ciąży;
✖  okres zaostrzenia choroby 

przewlekłej;
✖  uczulenie na substancje 

zawarte w szczepionce, 
np. na białko jaja kurzego;

✖  zespół Guillain-Barre 
(schorzenie neurologiczne); 

✖  wiek poniżej 6 miesiąca 
życia. 
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objawowej: przeciwgorączkowej, prze-
ciwbólowej i  przeciwzapalnej, piciu 
płynów oraz leżeniu w łóżku. Mimo że 
postępy w  farmakologii dają nadzieję 
na pojawienie się leków ograniczają-
cych namnażanie się wirusów, to wciąż 
najskuteczniejszą i najtańszą ochroną 
przed infekcjami grypowymi są szcze-
pienia.

Dlaczego tak niewiele osób 
się szczepi przeciw grypie? 
Głównie wynika to z  niskiej świado-
mości prozdrowotnej oraz z  obaw, 
dotyczących działań niepożądanych 
(np. „szczepionka zarazi mnie grypą”) 
lub niewiary w  skuteczność szcze-
pień („koleżanka się szczepiła, a i tak 
zachorowała”). Postawy te wynikają 
z niewiedzy. Szczepionki zawierają je-
dynie martwe elementy wirusa, wystar-
czające do pobudzenia układu immu-
nologicznego,  które jednak nie mogą 
wywołać choroby. Corocznie WHO 
wraz z  Centrum Zwalczania i  Zapo-
biegania Chorobom (CDC) ustala 
skład obowiązującej szczepionki, która 
ma zabezpieczyć przed szczepami wi-
rusa grypy w  nadchodzącym sezonie 
jesienno-zimowym. Danych dostarcza 
122 ośrodków badawczych z 94 krajów.
Nieustanny monitoring mutacji wiru-
sa sprawia, że skuteczność szczepień 
przeciw grypie jest bardzo wysoka. 
Znacznie zmniejszają one prawdopo-
dobieństwo wystąpienia silnych obja-
wów choroby lub przynajmniej łago-
dzą jej przebieg i zapobiegają groźnym 
powikłaniom. Żadna szczepionka 

przeciw jakiejkolwiek chorobie nie 
chroni w 100%  przed zachorowaniem. 
Niemniej w grupie osób zdrowych po-
niżej 65 roku życia skuteczność szcze-
pionek przeciw grypie szacuje się na 
70-90%. 

Kto i kiedy powinien się 
szczepić? 
Szczepionka przeciw grypie zapewnia 
odporność, którą można potwierdzić 
obecnością przeciwciał w  surowicy 
krwi wykrywanych metodami serolo-
gicznymi. Ochrona immunologiczna 
po szczepieniu utrzymuje się około 
roku. W Polsce szczyt zachorowań na 
grypę ma miejsce między styczniem 
i marcem. Optymalnym terminem do 

prowadzenia szczepień jest więc okres 
od września do grudnia. Również 
szczepienie podczas epidemii może 
zmniejszyć ryzyko zachorowania. 
Szczepienie przeciw grypie leży w  in-
teresie rodzin, pracowników i  pra-
codawców. Dla tych ostatnich może 
przynieść wymierne korzyści finanso-
we. Uważa się, że grypa odpowiada za 
10-12%  zwolnień chorobowych na ca-
łym świecie. Zdrowotne i ekonomiczne 
korzyści są także ważne dla pacjenta 
i  jego rodziny. Wielopłaszczyznowe 
efekty odnoszą całe społeczeństwa. 

Materiał prasowy przygotowany przez 
Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”

http://www.dziennikarze.org

Objawy Grypa Przeziębienie

gorączka często, powyżej 38 st. C rzadko, wysoka

ból głowy często rzadko

bóle mięśniowo-stawowe często, dokuczliwe rzadko, łagodne

zmęczenie i osłabienie często, długotrwałe łagodne

krańcowe wyczerpanie często nigdy

dokuczliwy katar często często

kichanie często często

kaszel silny, rwący, często towarzyszący zapaleniu gardła łagodny, do średniego



12 PrzedszkolneABC • 10/2017

■ o rozwoju i wychowaniu ex cathedra

✖  Dbaj o zdrowe odżywianie. Dieta powinna być urozmaico-
na, zawierająca: kasze, warzywa i owoce, ciemne pieczywo, 
nabiał oraz mięso. W  menu powinny znaleźć się również 
ryby (bogate w  kwasy omega-3, które wzmacniają odpor-
ność), jogurty i kefiry z probiotykami, a przede wszystkim 
owoce i warzywa. Znajdują się w nich dwie najważniejsze 
dla odporności witaminy: C i beta-karoten (prowitamina A). 

✖  Nie przegrzewaj dziecka. Nie ubieraj dziecka za ciepło, 
gdy wychodzi na dwór i kiedy bawi się w domu. Najlep-
sza temperatura w domu to 19–20°C. Zakładaj dziecku 
kilka warstw ubrań, bawełnianych lub wełnianych. Wy-
konane ze sztucznych materiałów łatwo powodują poce-
nie się dziecka, a tego należy unikać.

✖  Spaceruj z dzieckiem. Przedszkolak powinien przebywać 
na dworze zarówno latem, jak i zimą około dwóch godzin 
dziennie. Hartowanie dziecka to idealny sposób na zwięk-
szenie odporności. Jeśli to jest możliwe, przynajmniej na 
dwa tygodnie w roku zmieniaj warunki klimatyczne - wy-
jeżdżaj nad morze czy w średniej wysokości góry.

✖  Dbaj o sen dziecka. Niemowlę śpi zazwyczaj dokładnie 
tyle, ile potrzebuje. Dziecko w wieku przedszkolnym – 
już niekoniecznie. Często do późnej nocy chce bawić się, 

a potem rano wstaje zmęczo-
ne. Jeśli zdarza się to wyjąt-
kowo, to nie jest problem. 
Jeśli kilka razy w tygodniu – 
ma znaczący wpływ na zdro-
wie malucha. Sen jest mu 
bardzo potrzebny – to czas 
odpoczynku i regeneracji ca-
łego organizmu.

✖  Spróbuj wzmocnić dziecko gotowymi preparatami. Jeśli 
przedszkolak często choruje, sama zmiana diety, spacery 
i  wyjazdy mogą nie wystarczyć. Jeśli niedawno dziecko 

brało  antybiotyk, to zniszczył on dobre bakterie, znaj-
dujące się w  przewodzie pokarmowym. Po to, by odbu-
dować prawidłową florę bakteryjną warto podać dziecku 
apteczne probiotyki. Włącz do diety również tran (źródło 
kwasów omega-3), owocowe preparaty wzmacniające, np. 
z jeżówki, ziołowo-owocowe herbaty oraz naturalny miód. 

✖  Zaszczep dziecko. Jeżeli opisane sposoby wzmocnienia 
odporności nie przynoszą efektów, lekarz może zalecić 
silniejsze środki. Ich wybór będzie zależał od tego, na co 
dziecko najczęściej choruje i jak przebiegają infekcje.

jak zwiększyć odporność dziecka?
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NOWOŚCI 2017 JUŻ DOSTĘPNE
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■ wychowawca z pasją
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adam wacławsKi

Występują: Maryja, Józef, Pastuszek I, Pastuszek 
II, Pastuszek III, Anioł I, Anioł II, Anioł III, 
Anioł IV, Owieczki
Rekwizyty: kijki, fleciki, gwiazda

Pastuszek I:
Pilnuję owieczek,
bo jestem pastuszkiem,
trzymam w ręku kijek,
a flecik za uszkiem.

Hej, moje owieczki!
Idźcie w stronę rzeczki!
(przegania owieczki z jednej strony sceny na drugą)

Owieczki:
Be, be, be,
be, be, be!
Czego ten pastuszek chce?!

Pastuszek II:
Od samego świtu
strzegę mego stada,
patrzę, czy do owiec wilk się nie zakrada.

Hej, moje baranki!
Zejdźcie z tej polanki!
(przegania owieczki z jednej strony sceny na drugą)

Owieczki:
Be, be, be,
be, be, be!
Czego ten pastuszek chce?!

Pastuszek III:
Gdy jestem zmęczony,
siadam przy strumyku
i ładnie przygrywam
na moim fleciku.

Hej, moje jagniątka!
Wyjdźcie z tego kątka!
(przegania owieczki z jednej strony sceny na drugą)

Owieczki:
Be, be, be,
be, be, be!
Czego ten pastuszek chce?!
(pasterze naśladują grę na fletach, w tle słychać muzykę)

Anioł I:
Co to za muzyka?
Słyszę piękne granie.

Anioł II:
Pastuszkowie na flecikach
grają na polanie.
(wskazuje na pasterzy)

Anioł III:
Niechaj ruszą w drogę,
prosto do stajenki,
i zagrają dla Jezusa
i Świętej Panienki.

Anioł IV:
Ruszam im oznajmić
radosną nowinę.

Anioły (wszystkie):
Oj! Na pewno będą
mieć zdziwioną minę!

Anioł IV (pojawia się przy dźwiękach dzwonów):
Gloria! Gloria! Najwyższemu,
w stajni dziś narodzonemu!

Owieczki:
Be, be, be,
be, be, be!
Czego ten aniołek chce?!

Pokłon
pastuszków
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(pastuszkowie przestraszeni)
Pastuszek I: 
Co to za duch biały
mrok rozprasza cały?

Pastuszek II:
Co to za zjawisko
podchodzi tak blisko?

Pastuszek III:
Czy to smok skrzydlaty?
Biegnijmy do chaty!
(z krzykiem uciekają ze sceny) 

Anioł IV:
Hej, pasterze muzykanci!
Przychodzę z nowiną – 
idźcie szybko się 
przywitać
ze Świętą Dzieciną.

Zamiast chować się 
w swej chacie,
do Betlejem spieszcie,
swoje stadko i fleciki
koniecznie zabierzcie!

Owieczki:
Be, be, be
be, be, be!
Czy pójdziemy? Kto to wie?!

Anioł IV:
Gwiazda drogę wam pokaże,
miejsce narodzenia wskaże!
(z wyciągniętą w górze gwiazdą maszeruje przed 
pasterzami i owcami)

Pasterze z owcami przechodzą z jednej strony sceny 
na drugą. W tym czasie owieczki powtarzają swoją 
kwestię, a z tyłu sceny pojawia się Święta Rodzina.

Owieczki:
Jeden dzień i dni dwa,
nasza podróż ciągle trwa!
(powtarzają trzy razy)

Pastuszkowie stają przed Jezusem, Maryją 
i Józefem. Kłaniają się.

Pastuszek I:
Pokłon Tobie oddajemy,
Jezu Malusieńki,
i z radością wstępujemy
do Twojej stajenki.

Pastuszek II:
Pastuszkowie z nas ubodzy,
ale Ci zagramy
na flecikach własnoręcznie
z drewna wystruganych.

Pastuszek III:
Niech Ci Panie będzie miłe

nasze przygrywanie
i umili Twojej Matce

wieczorne czuwanie.

Owieczki:
Be, be, be,
be, be, be!
My też pokłonimy się!

Maryja:
Z życzliwością was 

witamy,
grajcie nam wesoło,

a owieczki niechaj zrobią
przy Dzieciątku koło.

(owieczki ustawiają się wokół Jezusa)

Owieczki:
Be, be, be,
be, be, be!
Za kopytka złapmy się!

Józef:
Niechaj zabrzmi w całym świecie
radosna nowina – 
Bóg narodził się tej nocy,
ta oto Dziecina!
(wskazuje na Jezusa)

Wszyscy śpiewają kolędę „Wesoła nowina”.

adam wacławski, 
Jasełka. Przedstawienia, 

Wydawnictwo AKORD-Śpiewające brzdące,  
Poznań 2013, 80 s.
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jadwiga DanieK-salawa

Cele
›  stworzenie atmosfery radosnego ocze-

kiwana na spotkanie z Mikołajem;
›  stosowanie liczebników porządko-

wych;
›  układanie rytmów według schematu 

podanego przez inną osobę;
›  ćwiczenia analizy i  syntezy słucho-

wej;
›  rozwijanie umiejętności czytania;
›  dodawanie i odejmowanie w zakresie 

10 w pamięci lub na konkretach;
›  wykonanie plastycznej pracy prze-

strzennej według wzoru.

Środki dydaktyczne: tekst wiersza 
Anny Łady-Grodzickiej Siedmiu Mi-
kołajów, obrazki ilustrujące treść 
wiersza (żółta kaczka, zielona po-
duszka, piłka w  groszki, niebieskie 
kalosze, czekoladki, szalik w czerwo-
ne kwiatki), sylwety Mikołajów, sześć 
dużych kopert z  informacjami i  po-
mocami do wykonania zadań przez 
dzieci, obrazki o  zimowej tematyce 
(po kilka takich samych dla każdego 
dziecka), drobne klocki lub patyczki, 
obręcze gimnastyczne, kartki z napi-
sami (wyrazy lub zdania), emblematy 
z działaniami matematycznymi, cyfry 
– wyniki działań, muzyka na płycie 
CD, pudełko, szablon do wykonania 
Mikołaja, kredki, nożyczki, klej, pier-
niczki.

Przebieg
›  Słuchanie wiersza Anny Łady-Gro-

dzickiej Siedmiu Mikołajów. Ukła-
danie sylwet Mikołajów od lewej 
do prawej strony i przyporządkowy-
wanie im odpowiednich obrazków 
(pierwszy Mikołaj – żółta kaczka, 
drugi Mikołaj – zielona poduszka, 
trzeci Mikołaj – piłka w groszki…). 
Zaproszenie dzieci do rozwiązywa-
nia zadań, które przygotował dla 
nich Mikołaj.

Siedmiu Mikołajów 
Trudno uwierzyć w te opowieści.
To się w mojej głowie nie mieści.
To zupełnie jak w snach i marzeniach,
kiedy spełniają się twe życzenia.
Siedmiu Mikołajów stanęło w drzwiach.
A ja ze zdziwienia krzyknęłam: – Ach!
 
Pierwszy przyniósł mi żółtą kaczuszkę.
Drugi dał mi zieloną poduszkę.
Trzeci podarował piłkę w groszki.
Czwarty dał mi niebieskie kaloszki.
Piąty wręczył słodkie czekoladki.
Szósty dał mi szalik w czerwone kwiatki.
Siódmy miał dziurę w worku i płakał.
Pocieszyłam tego ostatniego
i dałam mu lizaka dużego.

Anna Łada-Grodzicka

›  Zadanie od pierwszego Mikołaja. 
Zabawa „Zimowe rytmy”

Dzieci otrzymują obrazki o  tematy-
ce zimowej, po kilka takich samych 

w  zestawie (bałwany, szaliki, sanki, 
śniegowe gwiazdki, rękawiczki itp.). 
Następnie układają je według wzoru 
(rytmu) proponowanego przez nauczy-
ciela lub chętne dzieci.

›  Zadanie od drugiego Mikołaja. „Ile 
słyszysz słów w zdaniu?”

Dzieci otrzymują klocki lub patyczki. 
Nauczycielka mówi zdania, np.: To 
bałwan. To śniegowy bałwan. To wesoły 
bałwan śniegowy.  Zadaniem dzieci jest 
ułożenie na dywanie tylu patyczków, 
ile słów usłyszą w danym zdaniu, np.: 
To bałwan (2 patyczki).

›  Zadanie od trzeciego Mikołaja. 
„Dobierz podpis” 

Na dywanie nauczycielka kładzie 
trzy obręcze gimnastyczne. W każdej 
z  nich umieszcza po jednym obraz-
ku przedstawiającym bałwana, san-
ki i  narty. Każde dziecko otrzymuje 

Prezent dla Mikołaja
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kartkę z  napisem (wyraz lub zdanie, 
zależnie od indywidualnych możli-
wości). Przedszkolaki czytają swoje 
napisy i  umieszczają je w  obręczy, 
w której znajduje się pasujący do nich 
obrazek.

›  Zadanie od czwartego Mikołaja. 
„Policz dobrze!”

Dzieci otrzymują kartki z zapisanymi 
na nich działaniami matematycznymi, 
np.: 2+4, 5+1, 7-2, 3+2. Następnie po-
ruszają się po sali w rytm muzyki. Gdy 
muzyka milknie, odszukują wynik 

swojego działania (cyfry umieszczone 
są w różnych miejscach w sali). Potem 
wymieniają się kartkami z  działania-
mi i zabawa toczy się dalej.

›  Zadanie od piątego Mikołaja. „Co 
przyniósł Mikołaj?” 

Dzieci siedzą w  kole. Nauczycielka 
inicjuje zabawę, pokazując „zacza-
rowane pudełko”. Zadaniem każ-
dego dziecka jest zajrzenie do pu-
dełka i  pokazanie gestami (zagadka 
pantomimiczna) lub opowiedzenie 
(zagadka słowna), co Mikołaj w  nim 

przyniósł. Pozostałe dzieci rozwiązu-
ją zagadkę. 

›  Zadanie od szóstego Mikołaja. In-
dywidualna praca plastyczna

Każde dziecko koloruje, wycina i skle-
ja przestrzennego Mikołaja.

›  Niespodzianka od siódmego Mi-
kołaja. Pierniczki świąteczne dla 
dzieci

jadwiga Daniek-salawa
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach

Ciasto
2 szklanki mąki
1/2 szklanki cukru 
2 kopiaste łyżki miodu 
1 jajko
1 płaska łyżeczka sody oczyszczo-
nej
2 kopiaste łyżki masła
1 łyżka przyprawy do pierników

Sposób wykonania
Przesiać mąkę, wlać do niej gorą-
cy miód i wymieszać ciasto łyżką. 
Dodać cukier, sodę i przyprawę do 
piernika, a po przestygnięciu – ma-
sło i jajko. Dobrze wyrobić ciasto, 

aż będzie zupełnie gładkie. Odsta-
wić pod przykryciem na godzinę; 
następnie rozwałkować na grubość 
około pół centymetra, podsypując 
mąką, i wykrawać pierniczki. Moż-
na użyć gotowych foremek lub wy-
cinać nożykiem dowolne kształty. 
Układać na blasze wyłożonej pa-
pierem do pieczenia, w odstępach 
od siebie, ponieważ „rosną”. Piec 
w  gorącym piekarniku około 15 
minut. 

Lukier
białko z 2 jajek
szklanka cukru pudru

łyżeczka soku z cytryny
barwniki spożywcze

Sposób wykonania
Białko ubić na sztywną pianę. Ubi-
jając, dodawać stopniowo cukier 
puder i sok z cytryny. Aby uzyskać 
kolorowy lukier, dodać kilka kropel 
barwnika. Wystudzone pierniczki 
smarować cienko lukrem i  ozda-
biać, np. bakaliami lub czekolado-
wymi drażetkami. Pierniczki trze-
ba przygotować 2-3 tygodnie przed 
świętami, aby zdążyły zmięknąć. 
Najlepiej przechowywać je w  za-
mkniętej puszce lub słoiku.

Świąteczne pierniczki
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Zuzia z Wiktorkiem nie mogli znaleźć sobie miejsca ani wymyślić zabawy, która zajęłaby ich myśli na dłużej, 
gdyż nie mogli doczekać się wizyty Świętego Mikołaja. 
– Chodźcie tutaj, usiądziemy przy kominku i opowiem wam o tym, jak pewnego razu święty Mikołaj otrzymał 

prezent – zaproponowałam.
– Mikołaj dostał prezent? – zdziwił się Wiktorek. – Przecież to on rozdaje prezenty…
– Święty Mikołaj 6 grudnia ma zawsze wiele pracy, bo musi dotrzeć do każdego domu i zdążyć rozdać wszyst-

kie prezenty przed wschodem słońca. Było to kilka, może kilkanaście lat temu w małej wiosce w górach – zaczęłam 
opowiadać. – Mikołaj jak zawsze wchodził na chwilę do każdego domu, zostawiał prezenty i niezauważony przez 
nikogo wychodził, aby udać się do kolejnego domu. Był już bardzo zmęczony, gdy wreszcie dotarł do ostatniej chat-
ki pod lasem. Tam ze swoją babcią mieszkała siedmioletnia Marysia, która była sierotą.

– Siedmioletnia, to znaczy, że miała tyle lat, co ja – zauważyła Zuzia.   
– A dlaczego była sierotą? – zapytał Wiktorek.
– Jej rodzice zginęli w katastrofie lotniczej, gdy Marysia miała cztery latka i od tej pory zamieszkała ze swoją 

babcią – odpowiedziałam.
– To smutne być sierotą – stwierdziła 

Zuzia.
– Dobrze, że mamy was – powiedział 

Wiktorek i mocno się do mnie przytulił.
– Powiedz, co było dalej, mamusiu? – 

poprosił.
– Święty Mikołaj rozłożył prezenty dla 

Marysi i  jej babci i  postanowił chwilę od-
począć. Usiadł koło pieca w bujanym fotelu 
babci, w którym dziergała na drutach, i zmę-
czony zasnął. Gdy się nagle obudził, zoba-
czył, że już świta. Zabrał więc szybko worek 
i  pobiegł do sań. Renifery mknęły bardzo 
szybko, żeby dotrzeć do nieba przed wschodem słońca. W pewnym momencie Mikołaj zorientował się, że jego wo-
rek nie jest pusty. Bardzo się zmartwił, bo pomyślał, że zapomniał zostawić komuś prezent. Zdenerwowany sięgnął 
do środka i wyjął mały prezent, do którego przypięta była karteczka z napisem: Dla świętego Mikołaja. Kiedy go 
otworzył, zobaczył ciepłe, zielone skarpety zrobione na drutach. Był zaskoczony, ale bardzo szczęśliwy, bo do tej 
pory jeszcze nigdy nie dostał prezentu – zakończyłam opowieść.

– Wiesz, mamusiu, my z Wiktorkiem też przygotowaliśmy coś dla świętego Mikołaja – powiedziała Zuzia.
– Zostawiliśmy na talerzyku ciasteczka w kształcie serduszek – dodał Wiktorek. 
– To może sprawdzicie, czy Mikołaj nie odwiedził nas, gdy opowiadałam bajkę? – zaproponowałam.
– Świetny pomysł! – zawołały dzieci i już były w swoich pokojach.
– Mamusiu, był już Mikołaj! Zobacz, co mi przyniósł! – wołała rozradowana Zuzia.
– U mnie też był i zjadł ciasteczka, mamusiu, chodź, zobacz! – z drugiego pokoju wołał Wiktorek.
– Co to za hałasy? – zapytał uśmiechnięty tatuś, który właśnie wrócił z pracy.
– Był u nas Święty Mikołaj, tatusiu, zobacz, co mi przyniósł! – odpowiedział Wiktorek.
– I zjadł ciasteczka, które mu zostawiliśmy – dodała Zuzia. – A pod talerzykiem była karteczka: Ciastka były 

bardzo smaczne. Dziękuję!
– To rzeczywiście bardzo ciekawe, co mówicie – powiedział tata. – To może my z mamusią sprawdzimy, czy nas 

także odwiedził.
– Dobry pomysł – zauważyłam1.

jadwiga Daniek-salawa

1  Opowiadanie nagrodzone w konkursie „Przedszkolnego ABC” z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.

PREZENT DlA MIKOłAJA
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Katarzyna Nowacka

Cele 
›  poznanie sposobów radzenia sobie 

ludzi z ochłodzeniem ciała;
›  obserwacja stanów skupienia wody: 

cieczy i ciała stałego;
›  doskonalenie umiejętności czytania;
›  rozwijanie własnej aktywności twór-

czej w  toku aktywności plastycznej 
oraz improwizacji ruchowych inspi-
rowanych muzyką i treścią wiersza.

Środki dydaktyczne: opowiadanie 
Hanny Zdzitowieckiej Gawronek po-
znaje zimę, wiersz Lucyny Krzemienie-
ckiej Przyjechała zima wozem, ilustracje 
przedstawiające zimowe krajobrazy 
oraz dziewczynkę z  twarzą zaczerwie-
nioną od mrozu, kartki z nazwami dni 
tygodnia, woreczki z  lodem (z  wody 
zwykłej i  ze zmieszanej z  sokiem ma-
linowym), woreczek z  wodą, szklanki 
(bezbarwne) dla każdego dziecka, cie-
pła woda, obrazki (słońce, kaloryfer, 

szklanka z  parującym napojem, czap-
ka, szalik, rękawiczki), duża koperta, 
gazety, płyta CD z  dowolną muzyką, 
folia aluminiowa, farby (biała i niebie-
ska), pędzle.

Przebieg
› Słuchanie wiersza Lucyny Krze-
mienieckiej Przyjechała zima wozem. 
Wiersz jest ilustrowany zdjęciami 
przedstawiającymi zimowe krajobrazy 
oraz twarz dziewczynki.
Przyjechała zima wozem
A z kim?
Ze śniegiem i mrozem.
Zaraz w poniedziałek
ubieliła pola kawałek.
A we wtorek...
brylantami obsypała borek.
A w środę...
położyła lusterko na wodę.
A we czwartek...
zamroziła na tarninie tarki. 

A w piątek?
Dorzuciła śniegu w każdy kątek.
A w sobotę?
Malowała na szybach kwiaty złote.
A w niedzielę?
Uszczypała w nos Anielę!

›  Pracowita zima
Dobieranie podpisów (nazw dni ty-
godnia) do odpowiednich ilustracji 
związanych z  treścią wiersza. Przy 
napisie „niedziela” zachęcenie dzieci, 
by wypowiedziały się, jak rozumieją 
sformułowanie zima uszczypała w  nos 
Anielę.
›  Róbcie to, co ja!
Nauczyciel i  chętne dzieci proponują 
rozgrzewkę, która pomoże poradzić so-
bie z zimowym chłodem. Chętne osoby 
pokazują rozgrzewające ruchy i  gesty 
(rozcieranie rąk, tupanie, podskoki, 
marsz w miejscu). Pozostałe dzieci wy-
konują podobne ruchy. 
›  Ciepło – zimno!
Nauczycielka kieruje grupką dzieci za 
pomocą słów: „ciepło”, gdy dzieci idą 
w  oczekiwanym przez nią kierunku, 
i „zimno”, kiedy oddalają się od koper-
ty, w której znajdują się zagadki.

Zimo, baw się z nami!
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›  Obrazkowe zagadki 
Zapraszamy do rozwiązywania zaga-
dek. Będziemy zgadywać, co jeszcze 
pomaga ludziom w  tym, by nie zmar-
zli, gdy na dworze jest bardzo zimno. 
Zagadki są w  formie puzzli. Nauczy-
cielka odkrywa kolejne części obraz-
ka – dzieci domyślają się z obejrzanego 
kawałka, co przedstawia cała ilustracja 
(słońce, kaloryfer, szklankę z ciepłym, 
parującym napojem, czapkę, szalik, rę-
kawiczki).
› Słuchanie opowiadania Hanny Zdzi-
towieckiej Gawronek poznaje zimę
Poznaliśmy, w jaki sposób ludzie radzą 
sobie z  chłodem i  zimnem (ogrzewają 
swoje mieszkania, ciepło sie ubierają, 
piją gorące napoje). Posłuchajcie, jakie 
kłopoty spowodował pierwszy zimowy 
mróz w życiu małego gawronka. 

Młody gawronek źle spał tej nocy. Ze 
snu budziło go dotkliwe zimno. Najwięcej 
marzły mu nogi. Stawał to na jednej, to 
na drugiej, wreszcie nastroszył piórka tak, 
że zasłaniały mu nawet palce. Trochę po-
mogło. Teraz chłód już mniej mu dokuczał 
i resztę nocy przespał jako tako.

Kiedy się zbudził, zobaczył, że wszy-
scy jego towarzysze podobnie nastroszyli 
czarne, lśniące pióra, chcąc utrzymać jak 
najwięcej ciepła. Pióra zastępowały im 
puszystą kołderkę.

– Dlaczego jest tak zimno? – spytał 
gawronek sąsiada.

– Bo zima już nadchodzi – odpowie-
dział stary, doświadczony gawron.

– Zima? – zdziwił się gawronek. – 
Co to jest zima?

– Sam sie przekonasz, gdy zmarz-
niesz przy poszukiwaniu żeru zasypanego 
śniegiem.

– A co to śnieg?
– Kwarrr!...
Stary gawron zakrakał z  politowa-

niem i  poderwał sie do lotu. Całe stado 
uniosło się w  górę i  zatoczyło kilka krę-
gów.

Młodemu gawronkowi zachciało się 
pić. Skierował się do pobliskiego stawku 
na polu. Woda w stawie była dziwnie spo-
kojna. Nie marszczyły jej nawet najdrob-
niejsze fale. Gawronek pochylił dziób, 
chcąc napić sie wody, i nagle stuknął nim 

o  coś twardego. Zdziwiony, przekrzywił 
głowę raz w prawo, raz w lewo, spojrzał 
raz jednym, raz drugim okiem i  znowu 
spróbował zaczerpnąć kilka kropli. Dziób 
znowu stuknął o  dziwną przeźroczystą 
powierzchnię.

– Kwarrr! – zawołał gawronek. – 
Co to jest? Czyżby woda stwardniała?

Ostrożnie postawił jedną nóżkę na 
wodzie. Nie rozprysnęła się na boki i nóżka 
była sucha. Postawił drugą nogę i – o dzi-
wo! – stanął na powierzchni wody. Przez 
tę twardą wodę widział w  głębi falujące 
z  lekka rośliny wodne. Wyglądało, jakby 
tam woda była taka sama, jak dawniej.

Coraz bardziej zdziwiony postąpił 
kilka kroków ku środkowi stawu. Przed 
sobą zobaczył mały otwór w  tej twardej 
wodzie.

– Nareszcie – ucieszył się i połknął 
kilka kropli. – Kwarr... jaka zimna! – 
wstrząsnął się.

– Kwarrr ... – odezwał się tuż za 
nim stary gawron. – Co to, jeszcze nie cały 
staw zamarzł?

– Zamarzł? Nie rozumiem, co mó-
wisz... Ale może mi wytłumaczysz, co się 
stało z wodą w naszym stawie? Wczoraj 
była mokra i nie można jej było dotknąć, 
żeby nóg nie zamoczyć, a dziś chodzę po 
niej jak po brzegu, tylko że bardzo ziębi 
w nogi.

– Widzisz – zakrakał stary gawron. 
– To zima właśnie nadchodzi. To ona 
zmieniła wodę w stawie w twardy i zimny 
lód.

›  Doświadczenia z wodą i lodem
•  Nauczycielka pokazuje przedszko-

lakom woreczki z lodem, bezbarwne 

i  kolorowe (zabarwione sokiem 
z  malin), odwołując się do tego, że 
wczoraj włożyły je do zamrażalnika 
w  lodówce. Pokazuje też woreczek, 
który od wczoraj leżał na półce w cie-
płej sali. 

•  Dzieci wypowiadają się, co zmieniło 
się w wyglądzie wody pod wpływem 
niskiej temperatury panującej w lo-
dówce, oraz jak wygląda woda w wo-
reczku, który leżał w ciepłej sali.

•  Nauczyciel rozdaje dzieciom bez-
barwne kostki lodu. Przedszkolaki 
oglądają je i opisują (lód jest zimny, 
gładki, mokry, biały…) oraz mówią, 
co się z  nimi dzieje pod wpływem 
ciepła ich rąk (rozpuszczają się). 
Następnie wrzucają kostki lodu do 
szklanek z ciepłą i zimną wodą. Po-
nownie obserwują, co się z nimi dzie-
je (lód w  ciepłej wodzie rozpuszcza 
się szybko, w zimnej – wolno).

•  Nauczycielka wrzuca do szklanek 
z  ciepłą wodą malinowe (czerwone) 
kostki lodu i zachęca przedszkolaki, 
by obserwowały, co się z nimi stanie. 
Czerwone kostki, rozpuszczając się 
w wodzie, dają bardzo ładny efekt łą-
czenia się topniejącego soku z wodą. 
Dzieci wypijają swój napój. Następ-
nie wypowiadają się na temat jego 
smaku. Stwierdzają, że jest on przy-
jemny, malinowy.

›  Topniejąca tafla lodu 
Nauczycielka zaprasza dzieci do zaba-
wy z gazetami, informując, że gazeta to 
zaczarowana tafla lodu, na której będą 
tańczyć. Muszą jednak uważać – lód 
topi się w cieple, więc ich tafla będzie 
się robiła coraz mniejsza. Przedszkola-
ki kładą gazetę na podłodze, wchodzą 
na nią i  tańczą. Gdy muzyka cichnie, 
składają gazetę na pół i  zabawa toczy 
się dalej.
›  Zimowe obrazki 
Praca plastyczna inspirowana treś-
cią wiersza Przyjechała zima wozem. 
Malowanie białą i niebieską farbą na 
folii aluminiowej. Dzieci umieszczają 
gotowe obrazki (po wyschnięciu) przy 
odpowiednich nazwach dni tygodnia. 

 Katarzyna nowacka



21PrzedszkolneABC • 10/2017

NOWy ROk
Przedstawiam Wam, mili widzowie,
dwunastu sylwestrowych braci.
Każdy tu coś o sobie powie,
rzuci słówko lub żarcik.

STyCZeń
Rozpoczynam Nowy Rok!
Jestem styczeń lodowaty. 
Styka się mój pierwszy krok 
z grudniem. Rzeźbię mrozu kwiaty.

LuTy
Ja mam lodowate kły!
Kłaniam się lodową czapą.
Jestem luty, czyli zły.
Lecz ślizgawki robię za to!

MARZeC
A ja marzec, skaczę, hop!
Sypnę śniegiem, słońcem błysnę! 
Lubię towarzystwo srok
i uwalniam z lodu Wisłę.

kWIeCIeń
Mnie obchodzi każdy kwiat! 
Grzeję słońcem lepkie pąki. 
Budzę wiosnę, budzę świat, 
w przebiśniegów dzwonię dzwonki

MAJ
Ja – to sama radość! Maj!
Zamiast serca mam słowika. 
Jeśli flecik masz, to graj! 
Burza kwiatów i muzyka!

CZeRWIeC
Ja przynoszę Wam,
gdy przekwitną już akacje, 
swój czerwcowy, piękny dar. 
Domyślacie się? Wakacje!

LIPIeC
Teraz słońce – teraz ja! 
Kwitną lipy na potęgę. 
Lipy w lipcu, w lipach gra 
pszczół kapela złotym brzękiem.

SIeRPIeń
Kiedyś w sierpniu dzwonił sierp. 
Stąd się wzięło moje imię. 
Sierpień sierpów, rżyska, stert, 
choć żniwiarka polem płynie.

WRZeSIeń
Dla mnie w lesie kwitnie wrzos. 
Ja rok szkolny rozpoczynam! 
Borowików pełny kosz, 
babie lato – chmurka sina.

PAźDZIeRNIk
Na październik teraz czas. 
Hej, paździerze! Len, konopie! 
Rudy jest liściasty las, 
a kto żyw, ziemniaki kopie.

LISTOPAD
Wiatr za liściem niesie liść. 
Leci złotych liści chmura. 
Niedźwiedź musi już spać iść, 
więc w stos liści daje nura.

GRuDZIeń
Błoto marznie w tysiąc grud. 
Stąd się bierze miesiąc grudzień. 
Brzęczą łyżwy – chrzęści lód, 
tulą się do pieców ludzie.

NOWy ROk
Teraz wszyscy, jak ich jest dwunastu,
mają Wam coś do powiedzenia. 
Zanim zabiorą się do odjazdu,
złożą Wam noworoczne życzenia.

WSZySCy
Szczęśliwego Nowego Roku!
                  

 jerzy Kierst

Dwunastu braci 
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joanna KMieć
Melania Merchel

pracy z  dziećmi kładziemy 
duży  nacisk na promowa-
nie czytelnictwa. Pomagają 

nam w  tym „pluszowi” członkowie 
naszej grupy: piesek, smok, miś i żyra-
fa. Pluszaki towarzyszą dzieciom pod-
czas zabaw już od ponad dwóch lat i, 

jak łatwo się domyślić, bardzo szybko 
zyskały ich sympatię. Dla przedszko-
laków są ulubionymi przyjaciółmi, 
dla nas zaś doskonałymi pomocami 
dydaktycznymi, które wykorzystuje-
my podczas zajęć i  zabaw, aby wpro-
wadzać dzieci w świat samodzielnego 
czytania. 

Uważamy, że od najmłodszych 
lat powinniśmy zapewniać dzieciom 
kontakt z literaturą. Dlatego w naszej 
grupie, przy zaangażowaniu przed-
szkolaków i ich rodziców, powstał „Ką-
cik książki historycznej”. Znalazła się 
w nim literatura piękna dotycząca hi-
storii Polski (legendy) i albumy, a tak-
że zabawkowy bilon i banknoty, które 
dzieci wykorzystywały podczas zaku-
pów. Okazało się, że zabawy „w  księ-
garnię historyczną” z wykorzystaniem 
modeli monet i banknotów zainicjowa-
ły wiele rozmów o  polskich władcach 
i symbolach narodowych. Dzieci pyta-
ły, dlaczego na monetach jest wizeru-
nek naszego godła i kim są „panowie” 
na banknotach. Poszukiwanie odpo-
wiedzi na te pytania sprawiły, że zwy-
czajna z pozoru „zabawa w sklep” stała 
się dla przedszkolaków lekcją historii 
i patriotyzmu. 

Prezentujemy scenariusz zajęć, 
które przeprowadziłyśmy z  dziećmi 
sześcioletnimi jako podsumowanie 
dwumiesięcznych działań inspirowa-
nych zabawami w kąciku.

Pomagamy żyrafie
Cele
›  rozpoznawanie i porządkowanie mo-

deli monet i banknotów;
›  rozpoznawanie i  nazywanie wybra-

nych władców polskich;
›  nabywanie umiejętności dłuższej 

koncentracji uwagi;
›  doskonalenie umiejętności zgodnego 

działania w grupie rówieśniczej.

Środki dydaktyczne: pacynki psa i smo-
ka, maskotki żyrafy i misia, magnetofon, 
nagrania CD, zalaminowane portrety 
władców polskich występujących na 
banknotach będących aktualnie w obie-
gu płatniczym, zabawkowe pieniądze, 
karty z zadaniami dla zespołów, literowe 
stemple, jednorazowe kubeczki, woda, 
klaser z monetami.

Przebieg
›  Powitanie wierszykiem My jesteśmy 

w grupie 5: 
My jesteśmy w grupie 5
i najstarsze z nas starszaki.
Już zajęcia zaczynamy,
bardzo miło zapraszamy.
Wszystkim chętnie pokażemy,
jak świat cały poznać chcemy1.
›  Odczytanie przez nauczycielkę listu 

od zasmuconej żyrafy Żużu, która 
zagubiła swój drogocenny klaser. 

1  Piosenki i wiersze o „Grupie 5” są autorstwa nauczycieli 
i przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 130 w Łodzi.

z historią 
za pan 
brat

W
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W liście żyrafa prosi o pomoc w jego 
odzyskaniu. Warunkiem rozpoczęcia 
poszukiwań jest rozwiązanie krzy-
żówki, którą przygotowali przyjacie-
le żyrafy: piesek, smok i miś.
My jesteśmy grupa 5,  
bardzo mądre z nas dzieciaki.
Zawsze sobie pomagamy,  
taki właśnie zwyczaj mamy.

›  Rozwiązywanie krzyżówki, której 
hasłem jest wyraz „monety”. Za-
gadki dotyczą używanych w  Polsce 
banknotów i  wizerunków władców 
na nich umieszczonych, np.: Był 
księciem, pierwszym władcą Polski, jego 
podobiznę można zobaczyć na bankno-
cie o nominale 10 zł (Mieszko I). 

Był pierwszym królem Polski, a jego przy-
domek w  dawnych czasach oznaczał, że 

jest odważny, waleczny, mężny (Bolesław 
I Chrobry).
›  Ćwiczenia inspirowane terapią SI, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
dzieci o skrzyżowanej lateralizacji. 

Żyrafa prosi przedszkolaki o  wyko-
nanie kilku ćwiczeń: oddechowych, 
kształtujących orientację w schemacie 
swojego ciała, kształtujących orien-
tację w przestrzeni, np. dotknij prawą 
ręką do lewego ucha; stań na prawej 
nodze i  policz do pięciu; zamknij oczy 
i wskaż lewą ręką, gdzie w naszej sali stoi 
pianino. 
Odnalezienie klasera żyrafy, który 
schowany był za pianinem.
›  Zadania w  zespołach. Dobór dzieci 

do zespołów był celowy, z uwzględnie-
niem ich zainteresowań i możliwości. 

•  wykonywanie działań matema-
tycznych przy użyciu zabawko-
wych pieniędzy, rozmienianie pie-
niędzy, układanie zadań z  treścią 
do działań proponowanych przez 
nauczyciela;

•  zaznaczanie wskazanego słowa 
spośród wielu, zapisanych różnymi 
czcionkami; samodzielne stemplo-
wanie wyrazu i zapisanie go ołów-
kiem drukowanymi literami;

•  układanie puzzli (modele bankno-
tów) i ich podpisywanie; 

•  segregowanie modeli monet i bank-
notów do odpowiednich pojemni-
ków;

•  kalkowanie ilustracji nawiązują-
cych do tematyki zajęć;

•  odbijanie wybranych monet z kla-
sera przy użyciu techniki frotażu 
i ich wycinanie.

›  ewaluacja. Dzieci trzymają w  rę-
kach plastikowe kubeczki. Na temat 
wrażeń z  zajęć wypowiada się dzie-
cko, które ma w  kubeczku wodę. 
Następnie oddaje ono głos dziecku 
siedzącemu obok, przelewając wodę 
do jego kubka.

›  Podziękowanie dzieciom za udział 
zajęciach.

joanna Kmieć
Melania Merchel

Przedszkole Miejskie nr 130 
w Łodzi 
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anna sKonKa-KielesiŃsKa

ałwanki to jeden z  ulu-
bionych motywów zabaw 
z  dziećmi. Przedstawiam 

scenariusz zajęć, którego bohaterami są 
właśnie te sympatyczne śniegowe lud-
ki. Zamieszczam w nim również sche-
mat wprowadzania nowej piosenki, 
jaki, zgodnie z metodyką, wykorzystuję 
podczas w pracy z przedszkolakami. 

Cele 
›  doskonalenie umiejętności interpre-

towania słów piosenki za pomocą ge-
stu i tańca z przyborem;

›  doskonalenie umiejętności słucha-
nia muzyki połączonego z prostymi 
ruchami rytmizującymi;

›  ćwiczenie umiejętności odczytywa-
nia sylab;

›  utrwalanie umiejętności zgodnego 
współdziałania w grupie.

Środki dydaktyczne: sylwety bałwan-
ków, płatki śniegu z sylabami BA, BO, 
BE, szablony, kulki waty, paski białej 
bibuły, ilustracje związane z treścią pio-
senki, magnetofon, płyta CD z piosenką 
Jestem małym przedszkolakiem, pojemnik 
ze śniegiem, instrumenty perkusyjne, 
elementy wycięte z  kolorowego karto-
nu: nos, węgielki, kapelusz, miotła.

Przebieg 
›  Powitanie przy piosence Jestem ma-

łym przedszkolakiem. Interpretowa-
nie słów piosenki ruchem.
Jestem małym przedszkolakiem,
ale dużo już potrafię.
Ja się uczę, gdy się bawię,
bo w zabawie jest ciekawie.

Umiem biegać na paluszkach,
umiem stać na jednej nodze.
Umiem siebie narysować,
umiem jeść widelcem, nożem.

Ref. Jestem małym przedszkolakiem…

Umiem buty zasznurować,
Umiem zapiąć już guziki.
Umiem wiersz wyrecytować
i zatańczyć w takt muzyki.

Ref. Jestem małym przedszkolakiem…1

›  Zagadka dotykowa o  śniegu. Dzie-
ci zamykają oczy i kolejno dotykają 
śniegu znajdującego się w naczyniu. 
Zgadują, co to może być. Po rozwią-
zaniu zagadki wypowiadają się na 
temat śniegu i zimowych zjawisk. 

›  Taniec przy dowolnej piosence o śnie-
gu. Improwizacje ruchowe z wykorzy-
staniem pasków białej bibuły.

1  Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ABCfKe9s3Ks

›  Zabawa z piosenką pt: Bałwanki ry-
mowanki:
Bałwanek jest cały bielutki 
i nos ma zmarznięty calutki. 
Od mrozu aż cały czerwony, 
ach, przecież z marchewki zrobiony. 

Bałwanki-rymowanki, 
bałwanki, tak jak sanki, 
bałwanki-wyliczanki, 
bałwanki-zimowanki. 

Bałwanek jest cały bielutki, 
guzików ma kilka malutkich, 
niestety sczerniałe już całkiem, 
ach, przecież to węgla kawałki.

  
•  Układanie obrazków ilustrujących 

treść piosenki (według odpowied-
niej kolejności).

•  Recytowanie, a następnie śpiewanie 
piosenki oraz rytmizowanie tekstu 
z  jednoczesnym uderzeniem dłoń-
mi o kolana podczas zwrotki i kla-
skaniem w dłonie w czasie refrenu.

•  Kreślenie palcem po śladzie rysun-
ku bałwanka z rytmicznym powta-
rzaniem słów piosenki.

›  „ Zdmuchnij kulę”. Zabawa ruchowa 
z elementem ćwiczeń oddechowych: 

Zabawy z bałwankiem

B
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•  zbieranie, toczenie kul śniegowych 
z waty;

•  przyklejanie kul na sylwecie bał-
wana.

›  Losowanie śnieżynek oznaczonych 
sylabami BA, BO, BE i  umieszcza-
nie ich na sylwecie odpowiedniego 
bałwanka:
• przeliczanie śnieżynek;
•  zespołowe ubieranie bałwanka.

›  Zabawa „Prawda – fałsz”. Weryfi-
kowanie poprawności zdań dotyczą-
cych treści piosenki i aktualnej pory 
roku (zimy).

›  Rytmizowanie tekstu przez wystuki-
wanie rytmu na instrumentach per-
kusyjnych do słów piosenki wspólnie 
śpiewanej przez dzieci.

›  Podsumowanie zajęć, wymyślanie 
zakończenia kwestii: „Gdyby bałwa-
nek mógł mówić, to...”.

etapy wprowadzania piosenki 
1. Słuchanie utworu:

•  odtworzenie piosenki z  płyty CD 
lub kasety;

•  prezentowanie piosenki przez na-
uczyciela (śpiew + gest).

2. Przypomnienie treści piosenki:
•  pytania dotyczące treści tekstu 

(o czym była piosenka?);
•  układanie obrazków zgodnie z ko-

lejnością zdarzeń;
•  symbolika budowy piosenki: zwrot-

ka, refren.
3. Nauka tekstu piosenki:

•  rytmiczne powtarzanie tekstu;
•  powtórzenie tekstu z gestykulacją.

4. Ćwiczenia oddechowe i głosowe:
•  oddychanie;
•  zdmuchiwanie, dmuchanie;
•  śpiew na wybranej głosce.

5. Nauka słów piosenki:
•  powtarzanie melodii i  słów (frag-

mentami);
•  śpiewanie refrenu;
•  śpiewanie z gestem;
•  śpiewanie z  akompaniamentem 

muzycznym (instrumenty);
•  śpiewanie z podziałem na role.

anna skonka-Kielesińska
Przedszkole Miejskie nr 130 w Łodzi

Na pastwisku w Betlejem pasą się owieczki, 
a między kęsami wciąż plotą ploteczki. 
O tym, że trawa bardzo soczysta 
i woda w rzece nadzwyczaj pyszna, 
że ptaszki piękne arie śpiewają, 
a świerszcze na skrzypcach im przygrywają. 
Wtem nadbiega owieczka wełniasta, 
która dopiero wróciła z miasta. 
Zziajana, zdyszana, lecz uradowana, 
takie nowiny przyniosła od rana:
„Koleżanki me kochane,
mam ja wieści niesłychane!
W nocy Maluch się narodził,
co ma wszystkich oswobodzić. 
Kwili w żłóbku Nieboraczek,
szybko zróbmy Mu kubraczek!”
Zakasały więc raciczki, 
zrobią Mu też rękawiczki!
Prędko z wełny się obrały, 
którą zaraz zgremplowały. 
Potem przędły i zwijały
i na drutach przerabiały. 
Oczka lewe, oczka prawe,
oj, jak lubią tę zabawę!
W końcu praca zakończona,
każda owca zachwycona. 
Niosą w pyszczku podarunek,
ten od zimna ich ratunek. 
Wkrótce doszły do stajenki
na kolanko jedno klękły.
Noskiem prezent podsuwają
becząc Pana wychwalają. 
Maria z mężem swym Józefem 
już dziękują im z uśmiechem. 
A Jezusek na sianeczku
leży już w swym swetereczku. 
Wtem rozległa się kolęda, 
niech ją każdy zapamięta!
Razem z nami dziś zaśpiewa
i Jezuska tak opiewa: 

Dzisiaj w Betlejem... 

   aneta sulejewska

Prezent od owieczek
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jolanta jaBłoŃsKa

ednymi z zadań przedszkola 
w  nowej podstawie progra-
mowej, która obowiązuje 

od września 2017 roku, jest tworze-
nie sytuacji sprzyjających rozwojowi 
nawyków i  zachowań prowadzących 
do samodzielności, dbania o  zdrowie, 
sprawność ruchową i  bezpieczeństwo. 
Tworzenie warunków umożliwiających 
dzieciom swobodny rozwój i  zabawę 
oraz współdziałanie z  rodzicami, róż-
nymi środowiskami na rzecz kreowa-
nia warunków umożliwiających rozwój 

dziecka1. Autorzy dokumentu przypo-
minają, że w  procesie dydaktyczno-
wychowawczym niezwykle ważnym 
elementem jest aranżacja przestrzeni. 
Zachęcają do stałego lub czasowego 
organizowania kącików tematycznych, 
pobudzających przedszkolaki do wie-
lorakiej aktywności, wpływających na 

1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017, poz. 356

rozbudzanie ich kreatywności i  po-
mysłowości, uczących odpowiednich 
zachowań czy kształtujących wybrane 
umiejętności.

Wielokrotnie organizowałam ra-
zem z  dziećmi różne kąciki zaintere-
sowań, które cieszyły się dużą popu-
larnością, zaspokajając ich potrzebę 
wspólnej zabawy z  rówieśnikami oraz 
chęć samodzielnego działania, zdoby-
wania wiedzy i określonych umiejętno-
ści. Kąciki mogą być stałym elementem 
przestrzeni sali przedszkolnej (wzboga-
cane i udoskonalane) lub pojawiać się 
cyklicznie w  zależności od tematyki 
zajęć wynikających z  realizacji planu 
miesięcznego. 

Zima to czas obniżonej odpor-
ności organizmu, a  co za tym idzie – 
większej liczby infekcji górnych i dol-
nych dróg oddechowych. Z  tego 
powodu rodzice i  dzieci częściej od-
wiedzają gabinety lekarskie. Reali-
zując temat miesięczny „W  zdrowym 
ciele zdrowy duch” oraz wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rodziców, 
którzy zgłaszali potrzebę wsparcia 
w  przygotowaniu dziecka do wizyty 
u lekarza, postanowiłam zorganizować 
w sali kącik lekarski. Miał on kojarzyć 
się przedszkolakom z przyjazną atmo-
sferą i  zabiegami, które są konieczne 
dla ich zdrowia. 

nie boję się lekarza 
Zabawy w kąciku 
lekarskim

J
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Postawa dzieci jest ściśle zwią-
zana z naszym postrzeganiem świata. 
Od dorosłych zależy,  czy nastawie-
nie dziecka przed pierwszą i  kolejną 
wizytą lekarską będzie pozytywne 
i pozbawione strachu. Ważne jest, aby 
wszelkie działania budowały u małego 
pacjenta zrozumienie, że wizyta u  le-
karza jest niezbędna dla jego zdrowia 
i bezpieczeństwa, a  lęk, który czasem 
jej towarzyszy, można opanować lub 
zminimalizować, przygotowując się 
wcześniej do przeżywania takich do-
świadczeń. 

U  dziecka w  wieku przedszkol-
nym zaczyna rozwijać się świadomość 
własnej cielesności. Potrafi ono na-
zwać swoje uczucia, postrzega siebie  
jako istotę wrażliwą na zranienia. 
Dlatego zabawa w  leczenie zabawek, 
zakup zabawkowego zestawu lekar-
skiego, włączenie się najbliższych 
członków rodziny w  kształtowanie 
pozytywnych i  przyjaznych nawyków 
w tej dziedzinie spowoduje, że dziecko 
będzie w stanie pokonać obawy przed 
nieznaną mu sytuacją, a widok osoby 
w białym fartuchu z zawieszonym na 
szyi stetoskopem będzie wywoływał 
jedynie przyjazne.

Do działań przy organizacji ką-
cika lekarskiego zaprosiłam rodziców, 
którzy bardzo chętnie wspierają mnie 

we wszelkich tego typu działaniach. 
Kilkoro z  nich to lekarze czy pielęg-
niarki. Rodzice, babcie i ciocie zaopa-
trzyły nasz kącik w  różne bezpieczne 
dla dzieci lekarskie akcesoria. Zapro-
siłam również mamę Marysi, która 
jest pediatrą i na co dzień spotyka się 
z małymi pacjentami, aby opowiedzia-
ła nam o  swojej pracy oraz pokazała, 
jak wygląda podstawowe badanie le-
karskie przy użyciu różnych akceso-
riów medycznych. 

Organizacja kącika 
lekarskiego
›  usytuowanie kącika. Kącik urzą-

dziłam w miejscu łatwo dostępnym. 
Ważne jest także, by jego lokalizacja 
nie utrudniała dzieciom sprawnego 
i  bezpiecznego poruszania się po 
sali. Nasz utworzony został blisko 
okna i kącika książki, obok którego 
ustawiłam małe krzesełka dla pa-
cjentów czekających w  poczekalni 
na wizytę. Oglądanie kolorowych 
książek umilało czas oczekiwania na 
przyjęcie przez lekarza. 

›  Napisy. W kąciku przykleiłam  tab-
liczkę „Kącik lekarski” oraz napis 
informujący pacjentów o  godzi-
nach przyjęć. Lekarzowi i  pielęg-
niarce zrobiłam emblematy (le-
karz, pielęgniarka), ofoliowałam je 

i umocowałam na taśmie, którą dzie-
ci, wczuwając się w  rolę personelu 
medycznego, zakładają na szyję. Na 
pojemniku, do którego włożyliśmy 
recepty, przykleiłam napis o  takiej 
nazwie. 

›  elementy stroju. Oprócz etykietek 
z  napisami lekarz nosi na szyi ste-
toskop, a  pielęgniarka ubrana jest 
w fartuszek i nosi oryginalny, biało-
czarny czepek. 

›  Meble. Aby urządzić ciekawe, edu-
kacyjne miejsca zabawy, nie po-
trzeba zbyt wielu mebli. Wystarczy 
mały stolik, dwa krzesełka, leżanka 
(którą można zastąpić przedszkol-
nym leżakiem) oraz mała szafka na 
medyczne akcesoria. Bezpieczną za-
bawę w  kąciku obserwuje nasz miś
-pielęgniarz siedzący na parapecie 
okiennym.

›  Akcesoria. Dzięki uprzejmości i za-
angażowaniu rodziców w  naszym 
kąciku pojawiły się: strzykawki, 
szczypczyki, szpatułki, stetoskopy 
(w  tym jeden oryginalny), termo-
metr (zabawkowy), aparat do mie-
rzenia ciśnienia, aparat ze świateł-
kiem do oglądania uszu, ratunkowy 
koc termoizolacyjny, rękawiczki, 
maseczki, bandaże, plastry opatrun-
kowe, kompresy, opaski elastyczne, 
puste opakowania po lekarstwach 



28

■ wychowawca z pasją

PrzedszkolneABC • 10/2017

(małe pudełka, plastikowe butelecz-
ki), trójkątna chusta oraz niezbędne 
w  takim miejscu nalepki dla dziel-
nych pacjentów. Na stoliku lekar-
skim nieodzownym atrybutem jest 
telefon, dzięki któremu o  każdej 
porze możemy wezwać innego leka-
rza na konsultację lub zadzwonić po 
karetkę pogotowia. Na stoliku, poza 
pojemnikiem z  receptami i  mały-
mi karteczkami położyłam ołów-
ki, służące do wypisywania recept 
i  opisywania sposobu dawkowania 
zalecanych lekarstw. Należy pamię-
tać, aby na początek nie wyposażać 
kącika w dużą ilość akcesoriów. Do-
kładajmy je systematycznie, infor-
mując, w jaki sposób można z nich 
korzystać i  gdzie należy je odłożyć 
po skończonej zabawie, by w kąciku 
zawsze panował ład i porządek.

›  Zasady zabawy. Istotną kwestią jest 
ustalenie z  dziećmi kilku ważnych 
zasad, które pozwolą na bezpieczną 
zabawę w kąciku. Przede wszystkim 
jest to ostrzeżenie przed wkładaniem 
jakichkolwiek przedmiotów do ust, 
uszu czy oczu. Wszystkie czynności 
medyczne (poza tymi, które są bez-
pieczne, np. wywiad z  pacjentem)  
należy udawać, a  badanie chorego 
prowadzić „na niby”. Ustaliłam 
z  dziećmi sposób zmiany lekarzy 
i pielęgniarek oraz przypomniałam, 
by dbały o porządek i odkładały uży-
wane w zabawie przedmioty na miej-
sce (do koszyczków, pojemników czy 
na półkę). 

Zabawa w lekarza
Zabawę w  lekarza zaczęliśmy od wy-
słuchania porad oraz wskazówek, 
jakich udzieliła nam mama Marysi, 
która jest lekarzem i  leczy małych 
pacjentów. Pani doktor opowiedziała 
o  swojej pracy i  czynnościach, któ-
re wykonuje, badając dzieci. Pod jej 
kierunkiem wyleczyliśmy nasze uko-
chane misie. Dzięki ciekawym akce-
soriom mogliśmy w  chirurgicznych 
maseczkach zrobić misiowi zastrzyk 
znieczulający, zabandażować obo-
lałe miejsce (ucho, łapkę, brzuszek 
czy nogę), wypisać receptę na leki do 
wykupienia w  aptece. Nasze plusza-
ki były dumne i  szczęśliwe, że mają 
takich wspaniałych lekarzy oraz  – co 
należy podkreślić – wcale się nie bały.

Pani doktor z  pomocą córki po-
kazała również sposób, w  jaki prze-
prowadza się podstawowe badania 
pacjenta. Robiła to w sposób delikat-
ny i  przyjazny, informując Marysię 
o  kolejnych etapach badania. Mary-
sia z  radością poddawała się wszyst-
kim zabiegom wykonywanym przez 
mamę. Wiedziała również, że swo-
im przykładem ma pokazać innym 
przedszkolakom, że takiego badania 
nie należy się bać i może być ono na-
wet całkiem przyjemne. 

Dzieci nie mogły się doczekać za-
bawy w naszym nowym kąciku. Każdy 
chciał zostać lekarzem lub pielęgniar-
ką. Pacjenci przychodzili na wizytę 
ze swoimi dolegliwościami, ale także 
przyprowadzali chore misie i  lalki, 

które wymagały specjalistycznej po-
mocy lekarskiej. W  kąciku zawsze 
panowała atmosfera skupienia i  zro-
zumienia. Każdy pacjent był szczegó-
łowo diagnozowany, a lekarz udzielał 
profesjonalnych porad i zaleceń. Dzie-
ci z innych grup także chętnie bawią 
się z nami, naśladując zaobserwowane 
gesty i  czynności wykonywane przez 
małego lekarza lub pielęgniarkę. Ich 
kreatywność i niezwykła empatia po-
wodowały, że ja sama z  zaciekawie-
niem i podziwem przyglądałam się tej 
niezwykle twórczej zabawie.

Organizując kącik zainteresowań, 
pamiętajmy, że dzieci będą w nim od-
twarzały zachowania zaobserwowane 
u dorosłych. Dlatego ważny jest przy-
kład, który stanie się dla nich źródłem 
inspiracji i naśladowania, szczególnie, 
,jeżeli kącik, jak w  przypadku lekar-
skiego, wymaga jasnego określenia 
zasad bezpieczeństwa dla poszczegól-
nych aktywności.

Podczas zabaw w kącikach dzieci 
kształtują swoje zainteresowania i po-
stawy, ćwiczą i  doskonalą umiejętno-
ści oraz rozwijają mowę i  myślenie. 
W szybkim czasie okaże się, że zabawa 
poszerza dziecięce słownictwo, uczy 
empatii, pomaga w  oswojeniu lęku 
przed lekarzem i jest doskonałą formą 
kształtowania zgodnych relacji z  ró-
wieśnikami. 

jolanta jabłońska
Przedszkole nr 196 „Kraina Misiów”

W Warszawie
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helena Bechlerowa

Występują: Narrator, Grześ, Mama, 
Wróble.

Narrator             
Przez całą noc padał śnieg. Rano 
Grześ wyjrzał oknem. Na parape-
cie leżała długa, miękka poduszka. 
A śnieg wciąż sypał i sypał, aż wszyst-
ko na podwórku zrobiło się białe, pu-
szyste i okrągłe: świerki, szopa, stara 
beczka i  ławka pod oknem. Grześ 
bardzo chciał wyjść na dwór. Wresz-
cie, gdy śnieg nieco przestał padać, 
mama ubrała go i wyszedł przed dom.

Mama (na progu domu) 
Prawdziwe bałwany spadły z nieba! 
Prawda, Grzesiu?

Grześ
Nie, wcale nie. Prawdziwego bałwa-
na jeszcze nie ma, ale dopiero bę-
dzie, zobaczysz.

(Mama wchodzi do domu, Grześ idzie 
na środek podwórka. Pochyla się, za-
czyna zgarniać śnieg.)

Grześ
Prawdziwy bałwan zaczyna się od 
niedużej kuli śnieżnej – tak jak 
wszystkie bałwany. Poturlam ją, 
poturlam, żeby była większa. O, 
wystarczy. Wreszcie ustawię, o  tu. 
Brzuch bałwanku już masz, i  to 
duży. Teraz stój spokojnie, a  zoba-
czysz, co będzie dalej. Teraz zacznę 
toczyć druga kulę. Tak przecież lepi 
się prawdziwego bałwana. To będzie 
twoja kamizelka, a na kamizelkę po-
stawie ci głowę. Tylko się nie ruszaj, 
bo ci głowa spadnie.

(Chłopiec toczy trzecią kulę, usiłuje po-
stawić, ale ona spada.) 

Narrator
I głowa spadła. Więc Grześ przyniósł 
z  domu stołeczek, wszedł na niego 
i dopiero teraz udało mu się osadzić 
mocno głowę.

Grześ 
Nie widzisz mnie jeszcze, ale za-
raz zobaczysz. I mnie, dom, mamę, 
i wszystko dookoła.

Narrator 
I Grześ wyjął z kieszeni dwie nakręt-
ki od butelek, i bałwan już mógł zo-
baczyć Grzesia.

Grześ
Nie wiem, co będzie z twoim nosem. 
Marchwi w domu nie ma. Poczekaj, 
dowiem się, czy mama dzisiaj kupiła.

(Wbiega do domu, po chwili wybiega 
z połową rogala w ręku.)

Mama (na progu domu)
Grzesiu, co robisz?

Grześ
Mamo, jak myślisz, czy bałwan może 
mieć zakrzywiony nos? Taki bardzo 
zakrzywiony?

Mama 
O, na pewno! Wszystkim bałwanom 
dawno znudziły się nosy z marchwi 
albo patyków. Takie proste i  jedna-
kowe. Każdy bałwan marzy, żeby mu 
ktoś wynalazł inny nos.

Grześ
Ja też tak myślę! (zwraca się do bał-
wana) Zaraz ci włożę ten nos. Tylko 
się nie przewróć, bo będziesz miał 
troszeczkę zadarty. Ale to nie szko-
dzi. Dostaniesz też czapkę z piórem.

Narrator
I  Grześ znów pobiegł do domu, 
i przyniósł tę czapkę. Czapka to była 
doniczka, trochę za ciasna na gło-
wę bałwanka, ale on nie grymasił. 
W  dziurkę doniczki Grześ wetknął 
dwa pióra ze swojego indiańskiego 
pióropusza.

(Chłopiec ogląda bałwana, chodząc do-
okoła.)

Grześ
Jestem zadowolony. Ty chyba też. 
Jutro przyniosę guziki. A  teraz pa, 
do rana.

Narrator      
Rano Grześ wyjrzał oknem, by po-
patrzeć, czy nie przydarzyło mu się 
w nocy co złego. Stał, ale niezupełnie 
sam: dookoła niego fruwały wróble 
i  dziobały go w  nos. Grześ stuknął 
w szybę, żeby przegonić wróble, ale 
to nic nie pomogło. Dopiero, gdy 
wyszedł z domu, uciekły z furkotem.

Grześ         
One nie dadzą ci spokoju. A  nie 
mogę przecież stać przy tobie i pil-
nować twojego nosa. Mogę coś wy-
myślić.

(Obok bałwana stoi karmnik dla pta-
ków. Grześ w torebce niesie ziarna dla 
ptaków.)

Grześ        
Hej! Wróblaszki! Tu jest dla was 
śniadanie. Zostawcie bałwankowi 
nos! (zwraca się do bałwana) Teraz 
nic ci nie grozi, bałwanku. Po śnia-
daniu przyniosę ci guziki i  wtedy 
będziesz już zupełnie prawdziwym 
bałwankiem!

helena Bechlerowa

o zwyczajnym 
bałwanie
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anna urBaŃsKa
 

elaksacja jest me-
todą, którą bar-
dzo często stosuję 

w  pracy z  dziećmi. Jest spo-
sobem na pozbycie się stresów 
i napięcia. Pomaga dzieciom odpocząć 
po całym dniu, pozbyć się negatyw-
nych myśli i  wyciszyć się. W  naszej 
szkole mamy specjalne pomieszczenie 
przeznaczone do zajęć relaksacyjnych, 
tzw. „salę ciszy”.  

Jedną z  technik relaksacyjnych, 
które chętnie wykorzystuję, są opowie-
ści przy muzyce. Podczas takich zajęć 
musi być ona wyłącznie instrumental-
na (bez wokalu) i  spokojna. Nauczy-
ciel przedstawia opowieść spokojnym 
i  ściszonym głosem, robiąc w  niej 

przerwy. W tle słychać muzy-
kę. Często wykorzystuję utwo-
ry: Soleado, Canon Pachelbela, 

Song from a Secret Garden, czy The 
lonely shepherd Gheorghe’a  Zamfira. 
Przedstawiam teksty opowieści, któ-
re należą do ulubionych przez 
dzieci.

Spacer z ptaszkiem 
nad morze
W  piękny, słoneczny dzień obu-
dziliśmy się w  domku nad morzem. 
Za oknem na gałązce zobaczyliśmy 
małego, kolorowego ptaszka. Ptaszek 
zapraszał nas swoimi skrzydełkami na 
spacer. Wyruszyliśmy ochoczo piękną 

drogą prowadzącą nad morze. Usied-
liśmy na złotej, piaszczystej plaży, 
a  morze szumiało, szumiało, szumia-
ło… Ptaszek usiadł na naszym ramie-
niu. Poczuliśmy się bardzo sennie. Po 
pewnym czasie spadły na nas malutkie 
kropelki deszczu, a słońce było już co-
raz niżej i niżej. Ptaszek zapraszał nas 
do dalszej wędrówki brzegiem morza. 
Zobaczyliśmy wspaniały zachód słoń-
ca. Ptaszek poprowadził nas w dalszą 
wędrówkę. Znaleźliśmy się na pięknej 
drodze, gdzie z daleka było widać już 
nasz domek. Byliśmy zmęczeni, posta-
nowiliśmy położyć się spać. W pewnej 
chwili obudziliśmy się, a  wędrówka 
z ptaszkiem okazała się tylko snem.

Wycieczka do lasu
Pewnego dnia postanowiliśmy wyru-
szyć na wycieczkę do lasu. Był słonecz-
ny poranek. Spakowaliśmy do plecaka 

koc, ciasteczka, bułeczki i owoce. Wy-
szliśmy z domu na piękną aleję, która 
prowadziła do lasu. Drzewa szumiały, 
las przyjemnie pachniał. Z daleka zo-
baczyliśmy polanę. Postanowiliśmy się 
na niej zatrzymać. Rozłożyliśmy koc, 

zjedliśmy smakołyki i po chwili 
zasnęliśmy. Nagle poczuliśmy 
na czole małe kropelki desz-
czu, a  naszym oczom ukazała 

się kolorowa tęcza. Słońce było 
już coraz niżej. Wyruszyliśmy dalej 

piękną, leśną drogą. Las cicho szu-
miał. W  oddali widać już było nasz 
domek. Nagle obudziliśmy się, a leśna 
wyprawa była snem, który na długo za-
pamiętamy.

opowieści 
relaksacyjne 
przy muzyce

R
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ponieważ ludzie chętnie je 
kupowali. Na najwyższej 
półce siedział brązowy 
miś, który spędził tu już 
bardzo dużo czasu. Nikt 

nie chciał go kupić. 
Pluszakowi było bardzo smut-
no, gdy widział, że kolejny pa-
jacyk, konik na biegunach czy 
laleczka trafiają w ręce uszczę-

śliwionego dziecka. On musiał 
znowu zostać sam. Tak mijało wiele, 
wiele dni, aż pewnego razu do sklepu 
weszła kobieta z  wesołym chłopcem.  
Poproszę ładną zabawkę dla mojego syn-

ka, powiedziała. Sprzedawca poka-
zał wiele ślicznych samochodów, 
klocków, koni na biegunach. 
Chłopczyk zwrócił jednak uwagę 

na małego misia. Ten misio ma tro-
szeczkę rozprutą łapkę, na pewno ci się 

nie spodoba – powiedział sprzedawca. 
Mamo, ja chcę tylko tego misia. Przyszy-
jemy mu łapkę! – poprosił chłopiec. Od 
tej pory chłopiec i mały miś ze starego 
sklepu z  zabawkami zostali nieroz-
łącznymi przyjaciółmi. 

anna urbańska
Szkoła Podstawowa nr 258 
im. gen. Jakuba Jasińskiego

 w Warszawie

Iskierka przyjaźni
W  pewnym mieście mieszkał 
chłopiec, który bardzo lubił 
dostawać prezenty. W  zimowy 
dzień rozmyślał o  Św. Mikołaju. 
Często wyglądał przez okno i widział 
małą dziewczynkę, która była smutna. 
Postanowił porozmawiać z nią. Dziew-
czynka powiedziała, że pewnie w tym 
roku nie dostanie prezentu – dlatego 

jest smutna. Chłopiec napisał 
list do Świętego Mikoła-

ja z  prośbą, by dał jego 
nowej koleżance dużo 
podarunków: Mikołaju 

Drogi! Przynieś tej małej 
dziewczynce ładne prezen-

ty, aby nie była smutna! Ja mogę dostać 
mniej. Podzielę się z  nią, bo zawsze do-
staję tyle ślicznych prezentów od Ciebie.

Wyglądając następnego dnia przez 
okno, zobaczył, że koleżanka uśmiecha 
się i ma wesołe iskierki w oczach.

Iskierka grzeczności
Pewnego razu dzieci ze 
swoją panią wybrały się 
do parku. Szły pięknymi 
uliczkami. Jeden z chłopców 
zobaczył mały, drewniany do-
mek. Zawołał inne dzieci, by szybko 
do niego przyszły. W domku siedziała 

wróżka ubrana w  piękną, 
turkusową suknię. Zaprosiła 
dzieci oraz panią nauczyciel-

kę do domku. Spytała: Czy 
grzecznie się zachowujecie i  czy 

jesteście miłe dla siebie? Po chwili ta-
jemnicza kobieta dodała: Mam 
iskierkę grzeczności i  przyjaźni. 
Pani i dzieci bardzo się ucieszyły. 
Każde dziecko, które zostanie do-
tknięte różdżką, będzie miało w  so-
bie iskierkę grzeczności i  przyjaźni 
(w tym momencie nauczyciel podcho-
dzi do każdego dziecka i  kładzie mu 
rękę na ramieniu, mówiąc jego imię). 
Po wizycie w  drewnianym 
domku dzieci wróciły do 
swojej sali z  pięknego 
spaceru. Okazało się jed-
nak, że to wszystko tylko 
im się przyśniło. A  może 
tak było naprawdę? Tak czy ina-
czej, iskierka na zawsze pozostała już 

w dzieciach.

Mały, smutny miś
W  małym miasteczku, w  starej 
kamienicy, mieścił się sklep z za-

bawkami. Na półkach stały lalki 
w  pięknych sukniach, wesołe pajacy-
ki, samochodziki, kolorowe klocki. 
Zabawki długo nie gościły w  sklepie, 

zaMów archiwalne  
nuMery  
„Przedszkolnego aBc” 
i korzystaj z bezpłatnych  
materiałów w wersji elektronicznej, 
dołączonych miesiąc do czasopisma!

informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej
http://www.przedszkolneabc.pl
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Małgorzata stęPieŃ

Cele 
›  poznanie nazw dni tygodnia i próby 

zapamiętania ich kolejności;
›  rozwijanie umiejętności wypowiada-

nia się na określony temat;
›  doskonalenie umiejętności posłu-

giwania się liczebnikami głównymi 
i porządkowymi.

Środki dydaktyczne: obrazki ilustru-
jące treść wiersza, list od Pana Tygo-
dnia, koperty z  zadaniami, płyty CD, 
spinacze, plastikowe nakrętki, kartki 
z  nazwami dni tygodnia, plany tygo-
dnia, słodkie przekąski.

Przebieg
›  Powitanie rodziców i dzieci. Zapro-

szenie do wspólnej zabawy.
›  Odczytanie przez nauczyciela listu, 

który jest adresowany do przedszko-
laków:

Dzień dobry!
Nazywam się Tydzień. Mam siedmioro 
dzieci. Słyszeliśmy, że lubicie się bawić 
i dlatego przygotowaliśmy dla Was nie-
spodziankę. W paczce znajdują się ko-
perty, a w nich zadania i instrukcje, jak 

należy je rozwiązać. Zadań jest siedem, 
tyle ile mam dzieci. Koperty są podpi-
sane ich imionami. Pomoce potrzebne 
do zabawy znajdziecie w paczce. Kiedy 
zakończycie pracę, będzie czekała na 
Was niespodzianka. Pozdrawiamy Was 
serdecznie i życzymy udanej zabawy!
Pan Tydzień i jego siedmioro dzieci: Po-
niedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, 
Piątek, Sobota, Niedziela.

Zadania dla uczestników
Poniedziałek 
Posłuchajcie uważnie wiersza o kacz-
ce. Zadanie polega na ułożeniu w od-
powiedniej kolejności obrazków 
ilustrujących jego treść. Następnie 
należy wymienić imiona moich dzieci 
i podzielić każde z nich na sylaby. Na 
zakończenie chciałbym usłyszeć, które 
imię składa się z największej liczby sy-
lab. Trzymam kciuki. Jestem pewien, 
że uda się Wam to zrobić!

O kaczce,  
która cały tydzień prała
Przez cały tydzień  
kaczka z rodziny praczek,
Prała pięciorgu dzieciom  
ubranka kacze. 
W pierwszy dzień tygodnia, 
w poniedziałek rano, 
Przyniosła wiadro wody  
z rzeki za polaną. 
W drugi dzień tygodnia,  
a był to już wtorek, 
Wetknęła w dziurę w wannie  
gumowy korek. 
A potem, dnia trzeciego  
– w słoneczną środę, 
Wlewała z wiaderka  
do wanienki wodę. 
Zaś w kolejny dzień tygodnia  
– w czwartek, 
Wsypała do wody  
proszku jedną miarkę. 
I dopiero dnia piątego  

tydzień i jego dzieci
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– czyli w piątek, 
Zamoczyła pięć kubraczków  
swych kaczątek. 
Dnia następnego,  
po południu w sobotę, 
Zakwakała:  
„Dziś skończę mokrą robotę”! 
Śmiało więc do wanny  
z pianą wskoczyła 
I w mydlinach  
beztrosko się zanurzyła! 
Widać kąpiel świetnie  
ją zrelaksowała, 
Bo o wypraniu  
ubranek zapomniała. 
A kacze dzieci  
w niedzielę na spacerek, 
Ubrały się w jeden  
mamusiowy sweterek1.

1  M. Drożyńska,  O kaczce, która cały tydzień prała. Dostęp: 
http://docplayer.pl/6630313-Konspekt-zajec-prowadzaca-
zajecia-sklad-zespolu-data-temat-cele-poznawcze-ksztalcaco-
rewalidacyjne-wychowawcze.html

Wtorek
Gratuluję Wam ukończenia pierwszego 
zadania. Kolejne jest następujące. Przy-
gotowaliśmy płyty CD, na których są 
wypisane nazwy dni tygodnia , a także 
spinacze do bielizny oznaczone cyfra-
mi od 1 do 7. Waszym zadaniem będzie 
dopasowanie nazwy dnia tygodnia do 
odpowiedniej cyfry, np. poniedziałek jest 
pierwszym dniem tygodnia, trzeba więc 
dopiąć do jego imienia cyfrę 1. W  roz-
wiązaniu zadania pomogą Wam kółeczka 
umieszczone przy nazwach dni tygodnia 
i przy cyfrach. Powodzenia!

Środa
To zadanie będzie krótkie. W  worecz-
ku znajdziecie żółte nakrętki oznaczone 
różnymi literami. Spróbujcie je ułożyć 
w  takiej kolejności, aby powstał wyraz 
TYDZIEŃ. Pomoże Wam wzór, który 
przygotowaliśmy. Powodzenia!

Czwartek
Teraz będzie chwila na zabawę ruchową. 
Gdy będzie słychać muzykę – biegacie po dy-
wanie. Kiedy muzyka ucichnie, dowiecie się, 
jakie trzeba wykonać ćwiczenie. Powodzenia!

Proponowane ćwiczenia:
Poniedziałek – skaczemy jak żabki;
Wtorek – poruszamy się jak węże;
Środa – stoimy na baczność;
Czwartek – skaczemy jak pajacyki;
Piątek – siadamy w siadzie skrzyżnym;
Sobota – poruszamy się jak koty;
Niedziela – odpoczywamy.

Piątek
Jesteśmy z Was bardzo dumni, wspaniale 
radzicie sobie z  naszymi zadaniami. Za-
praszamy do rozwiązania następnego. Na-
sze imiona zostały zapisane na kartkach. 
Na kartkach białych, umieszczonych na 
tablicy – w języku polskim, a na kartkach 
kolorowych, leżących na dywanie – w ję-
zyku angielskim. Waszym zadaniem jest 
ułożyć je w  odpowiedniej kolejności (za-
czynając od poniedziałku). Powodzenia!
Nauczyciel układa parami pasujące do 
siebie nazwy (polską i angielską).

Sobota
Do rozwiązania tego zadania zapraszam 
również rodziców. Pomogą Wam oni w przy- 
gotowaniu niespodzianki na cały tydzień. 
Jest nią plan tygodnia, w którym uwzględ-
nione będą Wasze propozycje ulubionych po-
traw, zabaw i bajek. Powodzenia! 

Rodzice i  dzieci pracują w  czte-
rech grupach, ustalając ulubione menu 
na każdy dzień: 
›  ulubiony owoc lub warzywo; 
›  ulubioną zupę;
›  ulubioną bajkę;
›  ulubioną zabawę.
Prezentacja propozycji.

Niedziela
Rozwiązaliście wszystkie zadania. Gratu-
lacje! Teraz pora na niespodziankę. Znaj-
dziecie ją w ostatniej kopercie. Mamy na-
dzieję, że będzie wam smakowała.

Małgorzata stępień
Przedszkole nr 1 w Radomiu
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anna szczyciŃsKa

ozpad rodziny jest sytuacją 
szczególną. Towarzyszące jej 
silne emocje utrudniają roz-

stającym się małżonkom racjonalną 
ocenę rzeczywistości, mają wpływ nie 
tylko na ich życie, lecz przede wszyst-
kim na życie ich dzieci. Powiedzenie, 
że „przy rozwodzie najbardziej cier-
pią dzieci”, ma głębokie uzasadnienie 
w  realiach. Co się dzieje z  dzieckiem 
podczas rozwodu? Jakie są dla niego 
konsekwencje rozstania mamy i taty? 

Dzieci miewają tendencje do 
brania na siebie odpowiedzialności 
za to, co się dzieje w rodzinie, i mogą 
wzrastać w  poczuciu winy za rozpad 
związku rodziców. A przecież nie mają 
na niego żadnego wpływu. Jest to dla 
nich ogromne obciążenie, często in-
terpretowane jako odrzucenie przez 
dorosłych. Problemy dzieci w  takiej 
sytuacji wynikają nie tyle z  samego 
rozstania rodziców, ile z  konfliktu 
między nimi i tego, jak sobie poradzili 
z kryzysem. Wielu z nich nie ma poję-
cia o sile emocji przeżywanych wtedy 
przez dziecko. 

Chłopcy i dziewczynki do trzecie-
go roku życia odczuwają silny niepokój 
wobec utraty codziennej obecności ro-
dzica, który już z nimi nie mieszka. Tra-
cą poczucie bezpieczeństwa, które ów 
dotąd zapewniał, zaspokajając potrzeby 
dziecka w sposób ciągły i stały. W dzie-
cięcym zachowaniu mogą być widoczne 
zmiany: pogorszenie nastroju, płacz-
liwość, lękliwość, problemy z  zasypia-
niem, jedzeniem. Bardzo istotną rzeczą 

jest dbanie o  poczucie bezpieczeństwa 
dziecka, obecność przy nim, wspiera-
nie, reagowanie na płacz.

Dzieci w  wieku przedszkolnym 
próbują znaleźć winnego rozpadowi 
związku, może to być mama, tata albo 
rodzeństwo. Jednak w większości wy-
padków będą obwiniać siebie – np. 
sądząc, że swoim złym zachowaniem 
doprowadziły do rozstania rodziców 
(„tata się wyprowadził, bo nie myłem 
rąk przed obiadem”). Bardzo ważne, 
aby rodzice zapewniali dziecko o swo-
jej miłości i opiece, a także dawali mu 

konkretne objaśnienia, gdzie drugi 
rodzic będzie mieszkał, kiedy i  gdzie 
będzie się z nim spotykał itp.

W okresie szkolnym dzieci odrea-
gowują rozwód rodziców poza domem, 
np. w  kontaktach z  rówieśnikami; 
mogą być nieposłuszne, niezdyscypli-
nowane, łamać zasady. Zachowania 
agresywne są formą rozładowania na-
gromadzonej złości lub próbą „kara-
nia” jednego z rodziców za zaistniałą 
sytuację. Niektóre dzieci sprzymierza-
ją się z rodzicem „opuszczonym”, od-
rzucając drugiego, którego uważają za 
winnego rozpadu rodziny.

Nastolatki najbardziej burzliwie 
przeżywają rozstanie rodziców. Może 
się to przejawiać agresją, opryskliwoś-
cią, obojętnością czy izolowaniem się. 
Bywa, że dzieci w  wieku nastoletnim 

zaniedbują obowiązki szkolne, ucie-
kają z  domu czy też wchodzą w  śro-
dowisko, w którym obecne są alkohol 
i  narkotyki. Niektóre dzieci przeja-
wiają nieadekwatną obojętność i  nie 
zauważają zmian, które zaszły w życiu 
całej rodziny. Starsze (16-18 lat) mają 
obawy, że ich związki w przyszłości, na 
wzór małżeństwa rodziców, będą nie-
udane, co może powodować psychicz-
ne oddalenie i skrywanie emocji.

Osoby pełnoletnie, choć są już zdol-
ne do bardziej racjonalnej oceny sytua-
cji związku rodziców i na ich rozstanie 
reagują mniej emocjonalnie, mogą się 
czuć w obowiązku wspierania „słabsze-
go” z nich i zaniedbywać przez to swoje 
potrzeby, np. we własnym związku. 

Zanim dziecko pogodzi się z nową 
sytuacją po rozstaniu rodziców, może 
upłynąć nawet kilka lat. Proces ten bę-
dzie tym szybszy, im mniej konfliktów 
pojawi się między mamą i  tatą. Nie-
stety – kłótnie, walka o tytuł „lepszego 
rodzica”, skargi na byłego małżonka, 
ciągle podkreślanie własnej krzywdy, 
oczekiwanie, że dziecko opowie się po 
którejś ze stron, zawsze przynoszą mu 
cierpienie. 

Często relacje emocjonalne mię-
dzy członkami rodziny po rozwodzie 
zmieniają się. Istotne, by byli part-
nerzy będący w  konflikcie oddziela-
li swoje uczucia i  potrzeby od uczuć 
i potrzeb dziecka. Nigdy nie powinno 
być ono stroną konfliktu w  walce ro-
dziców – przecież kocha ich oboje1. 

anna szczycińska
Pedagog i trener rozwoju umiejętności 

psychologicznych
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zisiaj się nudzić nikomu nie damy,
wszak wszystkich w bajkowy świat zabieramy.
Po drodze niespodzianek czeka nas wiele,

na sygnał ruszamy młodzi przyjaciele!
W bajkowym świecie wszystko jest możliwe,
o tym się przekonamy już za małą chwilę.

Pierwszy krok robimy
i już się witamy
z BABĄ JAGĄ, co JASIA i MAŁGOSIĘ
w swym domku więziła,
na szczęście ta historia się dobrze skończyła.

Drugi krok robimy,
ŚWINKOM „cześć” mówimy.
Wystraszone w domku z cegły
schronić się zdołały,
przed wilkiem,
co apetyt miał na nie bez miary.

Trzeci krok, to trzecia bajka,
bajka-samograjka,
o KURZE co znosiła
wielkie ZŁOTE JAJKA.

Czwarty krok największy,
jak SIEDMIOMILOWE BUTY,
co KOTA doprowadziły do zamku na skróty.

Piąty krok do bajki dzisiaj was zaprasza,
gdzie KRÓL, KRÓLOWA i całe królestwo
ze snu stuletniego się obudziło,
a potem hucznie na weselu ŚNIEŻKI się bawiło.

Szósty krok najmniejszy,
tak jak CALINECZKA,
co nie chciała pod ziemią
KRETA wziąć za męża.

Siódmy krok do bajki ciekawej prowadzi.
„Jakiej?” – zapytacie.
Odpowiedzcie sami.
Wszak każdy zna bajki,
każdy bajek chętnie słucha,
jak przystało na prawdziwego zucha.

Siedem kroków, jak SIEDEM KRASNALI.
Siedem bajek dla dużych i małych.
Siedem bajek na siedem dni tygodnia.
Siedem przygód, co do głębi wciąga.

Od dawna wiadomo, że tam, gdzie bajka króluje,
uśmiech na twarzach dzieci się duży maluje.
Uśmiechu więc wam życzymy nie tylko od święta,
o bohaterach bajkowych każdy niech pamięta.

agnieszka sawicka

D
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Marzena BorKowsKa

ie tak całkiem dawno temu 
w  naszym przedszkolu abe-
cadło z tablicy spadło, szpil-

ki się poodczepiały i  litery poleciały. 
Zrobiło się zamieszanie wśród dzieci, 
które nie lubią, gdy się śmieci. Pani 
Marzenka ogłosiła: – Może wszyscy 
pomyślimy i  je razem ułożymy. Dzie-
ci wzięły się do pracy, każdy starał się 
inaczej. Ten z uśmiechem, ta z radoś-
cią, chociaż Antek trochę ze złością. 
Litery się wciąż mieszały i wcale dzie-
ciom nie pomagały.  Nagle Julcia za-
wołała: – Przecież niedługo Nowy Rok. 
Zróbmy małe przedstawienie, każda 
litera to będzie jedno życzenie, które 
można spełnić właśnie dzięki baśniom. 
Cała gromadka wesołych dzieci za-
częła bawić się literami, ale wcale nie 
tak „jak leci”. Pani wytłumaczyła, że 

w abecadle jest wielka siła. A kto pozna 
układ literek, ten będzie bajkowym bo-
haterem. Wszyscy wspólnie pracowali 
i alfabet układali:
A jak Alladyn, który uwielbiał podró-
że te małe i te duże.
B to Brzydkie kaczątko, które miało 
smutne życie, jednak zamieniło się 
w pięknego łabędzia – chyba nam wie-
rzycie!
C jak Calineczka, bardzo mała dzie-
weczka, przygód miała wiele, a z elfami 
zaprosiła nas na wesele.
D jak Dory – rybka mała, która przez 
brak pamięci ciągle czegoś szukała.
e to Elza z Krainy Lodu, która przez 
miłość do siostry już nie czuła chłodu.
F jak Filemon wesoły kotek do włóczko-
wej pracy, zupełnie inny niż Bonifacy.
G jak Gumisie, co sok z gumijagód wy-
pijają i przed Księciuniem uciekają.

H to Herkules bohater mityczny, dla 
dzieci wzór fantastyczny.
I jak Idefiks, który z Asteriksem i Obe-
liksem przygód miał wiele, jak praw-
dziwi przyjaciele.
J to Jerry, myszka mała co kotkowi 
uciekała, psikusy różne mu robiła, 
chociaż Toma bardzo lubiła.
k jak Kubuś Puchatek – w  Stumilo-
wym Lesie spędza miło czas i do zaba-
wy zaprasza też nas.
L to Lilo dziewczynka mała, która 
o dziwnego Sticha z innej planety bar-
dzo dbała.
M jak Myszka Miki, bohater kreskó-
wek dla dzieci, wcale się nie zmienia – 
chociaż czas leci. 
N jak Nemo – rybka w kolorze poma-
rańczy, która nawet z rekinem zatańczy.
O to Obeliks, który wpadł do kociołka 
z  magicznym napojem, jak był mały 
i teraz siłacz jest z niego doskonały.
P jak Plastuś, co mieszkał u Tosi w piór-
niku i tylko czasami robił trochę krzy-
ku.
R to Reksio uroczy psiak, który potrafi 
wiele, a wspierają go podwórkowi przy-
jaciele.
S to Smerfy niebieskie, wesołe, które 
Gargamelowi wciąż dają szkołę.
T jak Tabaluga – mały zielony smok, 
który dba o  Rajską Dolinę przez cały 
rok.
W to Wilk, który nie zrobi już nikomu 
krzywdy, a Czerwony Kapturek nie za-
prosi go do domu nigdy.
Z  jak Zosia, księżniczka mała, deli-
katna i wspaniała.

Czy to już wszystkie litery? – 
zapytały zadowolone dzieci. – Nie! 

Kochane przedszkolaki – oznajmiła 
pani – zostawiłam dwie litery po 
to, by inne przedszkolaki umieści-
ły je w bajkowym alfabecie. Liter-

ki „Ł” i „U” to zadanie dla wszyst-
kich miłośników bajkowych postaci 
– wymyślcie im bohaterów jakich tylko 
chcecie – wierzę, że to umiecie. 

Marzena Borkowska
Niepubliczne Przedszkole  

„Przyszłości” w Nowej Soli

Bajkowe abecadło

N

opowiadanie nagrodzone w konkursie "Przedszkolnego aBc" z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek
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o wykonania lampionów po-
trzebne będą:

›  słoiki;
›  świece zapachowe;
›  suszone plastry pomarańczy;
›  szyszki pomalowane białą farbą pla-

katową;
›  tasiemki lub sznurek, koronka, kolo-

rowa taśma itp.;
›  gałązki świerku;
›  ozdoby wycięte ze świątecznego pa-

pieru;
›  koraliki lub cekiny.

Na słoiku wiążemy kokardkę z ta-
siemki lub ozdobnego sznurka, na któ-
rej mocujemy gałązkę świerku, szyszkę 
lub wysuszony plaster pomarańczy. De-
koracyjną taśmą lub koronką oklejamy 
słoik. Do jego środka wsypujemy cekiny 
lub koraliki, w które wkładamy świecę.

Wykonanie lampionów jest bar-
dzo proste i nie zajmuje wiele czasu. 
Wykorzystując je jako element deko-
racyjny, stworzymy w przedszkolu nie-
powtarzalny klimat Świąt.

ewa tadeusz

Świąteczne lampiony Zagadki na zimowy czas

który święty przynosi dzieciom
w grudniu prezenty? (Święty 
Mikołaj) 

Na jakim drzewku znaleźć się 
może razem jabłuszko, szyszka 
i orzech? (na choince)
 
Zielona, w lesie wycięta, 
wesoło nam z nią w święta. 
(choinka)

Przynieśli ją z lasu,  
pięknie ustroili,
teraz będzie z nami,  
by święta umilić. (choinka) 

O tym drzewku  
wiele mówić ci nie będę,
pod jej gałązkami  
zaśpiewasz kolędę. (choinka)
 
W twardej łupince  
smaczny skarb mieszka.
Gdy ją otworzysz, to jesz... 
(orzeszka)

Jaka to pora roku, 
kiedy bywa biało wokół? (zima) 

Powiedz, kiedy mamy
gwiazdki pod nogami? (w zimie)

Co za białe piórka
sypie zimą chmurka? (śnieg)

Co to za czarodziej,  
który srebrne krople
zmienia w przeźroczyste sople? 
(mróz)

Pokrywa rzekę, jezioro, 
gdy mróz na dworze  
zimową porą. (lód, kra)

Na szybach srebrzyście  
maluje kwiaty i liście. 
Wiezie szronu wóz.  
Zgadłeś, to jest... (mróz)

D
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rodziła się 29 października 1929 roku 
w  Warszawie. Studiowała na wydziale 
społeczno-politycznym i  dziennikarskim 

w  Akademii Nauk Politycznych w  Warszawie. 
W wieku dwudziestu lat debiutowała na łamach cza-
sopisma „Świat Młodych”. Pierwszy tomik poezji pt. 
„Tere fere”, opublikowany w roku 1958, od razu zy-
skał przychylność krytyki i popularność wśród od-
biorców. Od tej pory twórczość Wandy Chotomskiej 

cieszy się dużym uznaniem czytelników, zwłaszcza 
najmłodszych.

Pisała wiersze, opowiadania, a  także uprawiała 
dziennikarstwo. Znana jest głównie jako pisarka, 
która swą twórczość poświęciła niemal wyłącznie 
dzieciom. Do najbardziej znanych utworów nale-
żą m.in.: Wiersze pod psem, Siedem księżyców, Tańce 
polskie, Dlaczego cielę ogonem miele, Dwunastu panów, 
Kaczka tłumaczka, Dla każdego coś śmiesznego.

Kolejne pokolenia  zaczytywały się w rymowa-
nych opowiastkach o Tadku niejadku, Dzieciach Pana 
Astronoma, Chłopaku na opak.

Oprócz wierszy Chotomska tworzyła scenariu-
sze bajek muzycznych i  filmowych oraz widowisk 

dla dzieci, np. Wędrówki pana księżyca, Kangurek, 
Czarodziejski młynek, Panna Kreseczka.

W  latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku  
stworzyła popularny telewizyjny program dla dzie-
ci, pierwszą dobranockę pt. Jacek i Agatka, który był 
nadawany w  Telewizji Polskiej przez ponad 10 lat 
(1962-1973).

Wanda Chotomska  była członkinią  Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich, a  także Prezesem Zarządu 

Polskiej Fundacji Dzieci i Mło-
dzieży. W roku 2003 otrzymała 
medal Polskiej Sekcji IBBY za 
całokształt twórczości. W  tym 
samym roku przyznano jej Na-
grodę Prezydenta RP Sztuka 
Młodym, a  książka  Drzewo 
z  czerwonym żaglem  została 
wpisana  na Listę Honorową 
IBBY. Trafiają na nią najwy-
bitniejsze światowe tytuły dla 
dzieci i młodzieży.

Za wybitną twórczość lite-
racką pisarka otrzymała wiele 
nagród i  odznaczeń, między 
innymi: Złoty Medal Zasłu-
żonych Kulturze Gloria Artis, 
Krzyż Komandorski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Order 
Uśmiechu. Była Honorową 

Obywatelką kilku miast Polski. Jej imieniem zosta-
ły nazwane biblioteki, przedszkola, szkoły, ośrodki 
kultury.

 Wanda Chotomska przejdzie do historii lite-
ratury polskiej jako autorka około dwustu książek 
dla najmłodszych. Stworzyła również wiele audycji 
radiowych i telewizyjnych oraz napisała kilka scena-
riuszy do filmów krótkometrażowych i sztuk teatral-
nych. W pamięci odbiorców pozostanie jako konty-
nuatorka najlepszych tradycji literackich Brzechwy 
i Tuwima.

Zapamiętamy ją jako mistrzynię rytmu i zabawy 
słowem, a także dowcipnej, celnej poetyckiej puenty.

Zmarła 2 sierpnia 2017 roku w Warszawie.

wanda chotomska 
1929-2017
Nigdy nie chciałam pisać dla dorosłych… 

U
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Czasami mi się zdaje… 

Czasami mi się zdaje,
że jestem Mikołajem, 
Tak właśnie mi się śni.
Że dźwigam wielki worek, 
mam brodę i wieczorem
Pukam do Waszych drzwi.
– Puk, puk, kochani,
jak się macie? –
Oznajmiam grubym głosem.
– kłaniam się mamie 
oraz tacie, 
Prezenty dla Was niosę.
i wysypuję stos prezentów
Wysoki pod żyrandol…  

I tu się budzę
Sen się skończył
I znowu
Chotomską jestem Wandą.
Gdzie broda?
Nie ma żadnej brody.
Gdzie wór prezentów?
Nie ma worka.
Jest tylko wierszyk –
Garstka rymów
I ja, ich skromna autorka.

kochani, 
strasznie Was przepraszam, 
nie moja wina, słowo daję, 
że mi ta broda nie wyrosła
i że nie jestem Mikołajem. 
Może za rok, na przyszłe święta, 
jako Mikołaj się pokażę; 
Dziś - wiersz podrzucam
pod choinkę i życzę Wam
spełnienia marzeń.

Święta 

Jaka będzie Gwiazdka w tym roku?
Jakie będą w tym roku święta? 
Stół nakryty białym obrusem, 
garstka siana pod obrus wsunięta. 

Położymy na stole opłatek, 
wolne miejsce przy stole zrobię, 
może przyjdzie z dalekiej drogi
jakiś bardzo znużony wędrowiec?
 
To nieważne, czy będzie choinka
taka wielka, czy całkiem mała,
może nawet być jedna gałązka,
byle świeczka na niej mrugała. 

kto zapali tę pierwszą świeczkę? 
kto opłatkiem podzieli się z nami? 
Jak to będzie, powiedz mi, mamo,
jak to będzie z tymi świętami? 

Będzie dobrze, prawda, że dobrze? 
Odłożymy stary kalendarz
i zaświeci nam dobra gwiazda,
i połączy nas wspólna kolęda1.

Dzieciom
pod 

choinkę

Gwiazdą
choinka

się kłania,
kiwa zieloną łapką.

Witaj, choinko zielona,
Weź od nas czerwone jabłko.

Weź cukierki w srebrnych papierkach
i orzechy w złotych łupinkach.

- Mamo! Tato! Zobaczcie prędko,
jak ubrała się nasza choinka.

1   Wiersze Wandy Chotomskiej pochodzą z książki Opowiadania wigilijne. Pod choinkę od polskich pisarzy, Wydawnictwo Literackie, Łódź 2007.
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Dominika BorGieł

Z historii ratownictwa 
górskiego w Polsce
Na przełomie XIX i  XX wieku w  Za-
kopanem odnotowano znaczny rozwój 
pieszej i narciarskiej turystyki górskiej. 
Ta letniskowa miejscowość, początko-
wo oblegana tylko w  sezonie ciepłym, 
coraz częściej przyjmowała gości także 
w okresie zimowym: poza wycieczkami 

pieszymi sporym zainteresowaniem cie-
szyło się narciarstwo i taternictwo. Ros-
nący ruch turystyczny oraz zmieniające 
się zapotrzebowanie na miejscowych 
przewodników (turyści coraz częściej 
wychodzili w góry bez nich) spowodo-
wało nasilenie się sytuacji kryzysowych, 

w których niespodziewanie trzeba było 
organizować akcję poszukiwawczą lub 
pomoc w  zniesieniu rannego w  doli-
ny. Pierwszymi uczestnikami wypraw 
ratunkowych najczęściej byli aktywni 
działacze istniejącego już wtedy Towa-
rzystwa Tatrzańskiego (1873, organiza-
cji turystycznej zrzeszającej miłośni-
ków Tatr) oraz turyści, pracownicy bądź 
gospodarze schronisk budowanych przy 
najbardziej uczęszczanych trasach. To 
właśnie z tej grupy wywodzą się założy-

ciele pierwszego w Polsce stowarzysze-
nia niosącego pomoc rannym w górach: 
Mieczysław Karłowicz i Mariusz Zaru-
ski, to nazwiska nieodłącznie związane 
z tworzeniem się idei bezinteresownej, 
a  niezbędnej w  rozwijającej się tury-
styce, służby ratunkowej w Tatrach. Za 

formalny początek pracy Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
uznaje się datę 29 października 1909 
roku.

Kolejne grupy zorganizowanej 
służby ratunkowej na terenie polskich 
gór tworzyły się już po II wojnie świa-
towej. Co prawda w  latach trzydzie-
stych niektóre beskidzkie schroniska 
(np. na Markowych Szczawinach, Hali 
Miziowej, Wielkiej Raczy, Przysłopie 
pod Baranią Górą, Stożku) posiadały 
na wyposażeniu podstawowy sprzęt 
ratowniczy i  środki medyczne pierw-
szej pomocy, jednak dopiero na po-
czątku lat pięćdziesiątych udało się 
stworzyć podwaliny zorganizowanego 
ratownictwa górskiego na terenie Be-
skidów i Sudetów. Dzięki pracy zarzą-
du TOPR i PTTK w dniu 15 września 
1952 roku zatwierdzono w  Zakopa-

nem powstanie Górskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. 

Być ratownikiem dzisiaj
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe działa na podstawie ustawy o bez-
pieczeństwie i  ratownictwie w  górach 

sos na szlaku
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Góry są żywiołem. Człowiek wchodzący w nie rozpoczyna z nimi 
grę. Ratownicy wkraczają na scenę wtedy, gdy gra toczy się na 
serio, gdy staje się walką o życie.

M. Jagiełło, Wołanie w górach
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i  na zorganizowanych terenach nar-
ciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 roku1, 
a  swoje zadania statutowe (zapobie-
ganie wypadkom w  górach, niesienie 
pomocy ludziom, których zdrowie 
lub życie jest zagrożone oraz ochrona 
środowiska górskiego) realizuje przez 
siedem grup regionalnych: beskidzką, 
bieszczadzką, jurajską, karkonoską, 
krynicką, podhalańską, wałbrzysko-
kłodzką. Terenem działania dla stowa-
rzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej ze szczegółowym uwzględnie-
niem regionów górskich (od Karkono-
szy poprzez Jurę Krakowsko-Często-
chowską do Bieszczad). Grupy mogą 
działać także poza granicami kraju. 

Cele GOPR
›  organizowanie i  prowadzenie służ-

by ratowniczej (m.in. zrzeszanie 
i  szkolenie ratowników górskich, 
wykonywanie działalności ratowni-
czej, tworzenie i utrzymywanie stacji 
i  punktów ratunkowych, doskona-
lenie i  rozwijanie ratownictwa gór-
skiego, współpracę z  organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi);

›  prowadzenie działalności zapobie-
gawczej (kontrolowanie przestrze-
gania warunków bezpieczeństwa 
osób przebywających w  górach, 

1 Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
(Dz.U. Nr 208, poz. 1241)

ogłaszanie alarmów lawinowych 
i innych stanów zagrożenia, progra-
mowanie i prowadzenie działalności 
profilaktycznej w  zakresie bezpie-
czeństwa, prowadzenie działalności 
informacyjnej oraz instruktażowej 
w  zakresie warunków atmosferycz-
nych, krzewienie zasad prawidłowe-
go zachowania się w górach);

›  ochrona naturalnego środowiska 
górskiego (wnioskowanie w  spra-
wach zagrożeń środowiska górskiego 
i współpraca  z jednostkami zajmu-
jącymi się ochroną środowiska natu-
ralnego).

Kandydatem na ratownika może zo-
stać każdy, kto ma ukończone 18 lat 
(a nieprzekroczone 35). Staż kandyda-
cki trwa minimum dwa lata i nie moż-
na go skracać. W trakcie stażu należy 
pełnić dyżury ratownicze pod nad-
zorem doświadczonych ratowników 
(nie mniej niż sto dwadzieścia godzin 
rocznie) i zaliczyć szereg krótkich kil-
kudniowych kursów doszkalających. 
Zwieńczeniem jest kurs I  stopnia, na 
którym kandydat poznaje podstawy 
ratownictwa górskiego. Kurs kończy 
się egzaminem. Po zakończeniu stażu 

na wniosek Naczelnika Grupy, Zarząd 
Grupy uchwałą przyjmuje kandydata 
w poczet członków rzeczywistych (ra-
towników) GOPR. Dopełnieniem jest 
złożenie uroczystego przyrzeczenia 
na ręce Naczelnika Grupy i założenie 
służbowej odznaki tzw. “blachy”.

Bezpieczni na szlaku
›  W  jaki sposób wzywać pomocy 

w górach?
Gdy uległeś wypadkowi: 
•  swoje wezwania pomocy kieruj 

w stronę prawdopodobnego przejścia 
szlaku lub trasy;

•  w razie usłyszenia głosów lub zauwa-
żenia świateł ponów wołanie o  po-
moc lub wykorzystaj sygnalizację 
świetlną;

•  gdy jesteś w  terenie eksponowanym 
postaraj się ulokować w miejscu dają-
cym bezpieczne schronienie w  trak-
cie oczekiwania na nadejście pomo-
cy (np. na półce skalnej, osłoniętej 
przed spadającymi kamieniami);

•  w przypadku gdy znajdujesz się na tra-
sie narciarskiej lub szlaku poproś tury-
stę lub narciarza o  przekazanie infor-
macji o  wypadku ratownikowi GOPR 
lub osobie z obsługi schroniska, kolejki, 
wyciągu, żołnierzowi straży granicznej.

Gdy odebrałeś sygnał wzywania pomocy:
•  postaraj się określić miejsce skąd do-

chodzi sygnał;
•  odnieś swoją pozycję do otoczenia, 

aby trafić lub wskazać to miejsce po-
nowniel

•  postaraj się zapamiętać możliwie 
dużo szczegółów dotyczących miej-

sca wypadku i  w  miarę możliwości 
samego poszkodowanego;

•  jeśli jest was kilkoro, zostaw kogoś na 
miejscu wypadku i  możliwie szyb-
ko wezwij pomoc (Pamiętaj! Nigdy 
nie pozostawiamy poszkodowanego 
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samego bez opieki, nawet jeżeli mu-
sielibyśmy utrzymać z  nim jedynie 
kontakt głosowy ze względu na trud-
ności terenowe);

•  zależnie od sytuacji zawiadom ra-
townika GOPR (ewentualnie osobę 
z  obsługi schroniska, pracownika 
kolejki, żołnierza straży granicznej) 
lub powiadom telefonicznie dyżur-
nego ratownika, dzwoniąc na telefon 
alarmowy: 985 lub 601 100 3002.

›  Zgłoszenie wypadku ratownikowi
•  ratownicy TOPR i  GOPR, aby wy-

ruszyć z pomocą do osób jej potrze-
bujących, muszą otrzymać zawiado-
mienie o zaistniałym zdarzeniu. 

•  przekazując dyżurnemu ratowni-
kowi wiadomość o  wypadku należy 
przedstawić się i w miarę dokładnie 
określić miejsce, w  którym przeby-
wamy; zameldować, co się stało; po-
dać ilość osób poszkodowanych, czy 
są to osoby przytomne, czy została 
udzielona im już jakaś pomoc i czy 
w tej chwili istnieje bezpośrednie za-
grożenie ich życia.

2 http://www.gopr.pl/poradnik/jak-wezwac-pomoc

•  Pamiętaj! Rozmowę zawsze kończy 
przyjmujący zgłoszenie ratownik.

›  Wzywanie pomocy z  użyciem syg-
nału dźwiękowego lub świetlnego

•  znakiem wzywania pomocy w  gó-
rach stosowanym w  skali między-
narodowej jest sygnał dźwiękowy 
lub świetlny nadawany sześć razy na 
minutę (po tej serii następuje minu-
ta przerwy). Gdy zostanie odebrany, 
potwierdzany jest metodą dźwięko-
wą lub świetlną trzy razy na minutę 
(ponownie z minutą przerwy). 

•  ten sposób wzywania pomocy należy 
stosować w  partiach górskich, z  któ-
rych będzie widoczny i słyszalny (Tatry, 
Babia Góra, Bieszczady, Karkonosze), 
w  partiach zalesionych sygnał będzie 
niewidoczny, a  sygnał dźwiękowy zo-
stanie przytłumiony przez drzewa.

›  Wezwanie śmigłowca LPR
•  sygnałem wzywania pomocy dla pi-

lota śmigłowca jest uniesienie rąk 
do góry (sylwetka w  kształcie litery 
Y - YES), w  razie gdy pomoc jest 
nam niepotrzebna podnosimy prawą 



43PrzedszkolneABC • 10/2017

rękę do góry, a lewą trzymamy lekko 
pochyloną w dół (sylwetka powinna 
przypominać literę N - NO).

›  Aplikacja „Ratunek”
•  umożliwia automatyczne przesłanie 

SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej 
i kontakt telefoniczny z ratownikami 
TOPR lub GOPR (w krótkim czasie 
ratownicy będą mogli poznać loka-
lizację osoby potrzebującej pomocy 
z dokładnością do trzech metrów). 

•  aplikacja jest dostępna na telefony 
komórkowe z systemem operacyjnym 

Android (wersje od 4.0), posiadają-
cych moduł GPS i jest bezpłatna dla 
użytkowników;

•  instalacja aplikacji jest możliwa z te-
lefonu komórkowego przez wejście 
do Google Play;

•  do prawidłowego działania wyma-
gana jest umowa dotycząca danego 
telefonu komórkowego o  świadcze-
nie usług telekomunikacyjnych za-
warta z operatorem telefonii komór-
kowej3. 

3 Więcej informacji o aplikacji na stronach internetowych 
www.ratunek.eu lub www.gopr.pl

Dominika Borgieł
https://www.facebook.com/
mamanaszlaku/?ref=br_rs
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ŠKODA Auto Polska, 2012

1.  Zanim wyruszysz w góry zastanów się, czy 
posiadasz dostateczne doświadczenie w tej 
dziedzinie. Przed wyjściem poddaj ocenie 
stan zdrowia i siły, swoje i towarzyszy, 
a w szczególności dzieci.

2.  Przygotuj wcześniej dokładny plan wycieczki. 
Poczytaj przewodniki, mapy, skorzystaj 
z usług informacji turystycznej, wskazówek 
przewodników górskich, gospodarzy 
schronisk czy miejscowej ludności.

3.  W górach szybko i często zmieniają się 
warunki atmosferyczne, niezbędna jest 
odzież chroniąca przed złymi warunkami 
atmosferycznymi i zimnem oraz mocne, 
wysokie buty na profilowanej podeszwie.

4.  Wychodząc na wycieczkę pozostaw w domu, 
w schronisku czy u znajomych wiadomość 
o celu i trasie wycieczki oraz godzinie 
powrotu. W ten prosty sposób zapewnisz 
sobie szybką pomoc w razie wypadku.

5.  Szybkość poruszania się dostosuj do 
możliwości najmniej sprawnego uczestnika 
wycieczki. „Pożeranie kilometrów” 
prowadzi niechybnie do wyczerpania, 
a poza tym ogranicza możliwość 
podziwiania uroków górskiego krajobrazu.

6.  Uważaj na każdy krok – upadki zdarzają 
się także w łatwym terenie. Szczególnej 
ostrożności wymagają trudniejsze partie 
trasy: strome, mokre i zaśnieżone stoki, 
płaty starego śniegu. Nie zbaczaj ze 
znakowanego szlaku – jest on zwykle 
poprowadzony optymalnie zarówno pod 
względem bezpieczeństwa, jak i wysiłku na 
pokonanie trasy.

7.  Nie strącaj kamieni, gdyż narażasz innych 
turystów na poważne niebezpieczeństwo. 
Miejsce zagrożone przez spadające 
kamienie przechodź szybko i uważnie.

8.  Decyzja zawrócenia z drogi to nie hańba, lecz 
głos rozsądku. Nie wstydź się zawrócenia, 
gdy załamie się pogoda (np. nadejdzie mgła), 
lub trasa okaże się zbyt trudna.

9.  Nie hałasuj, bo jest to niebezpieczne. Szanuj 
przyrodę. Dbaj o czystość i porządek w górach. 
Usuwając śmieci dajesz dowód swej kultury.

10.  Jeżeli mimo ostrożności zdarzy się 
wypadek, przede wszystkim zachowaj 
spokój. Poszkodowanego ułóż 
w bezpiecznej pozycji, w widocznym 
miejscu i pod opieką. Przyjętymi w górach 
sygnałami wezwij na pomoc GOPR.

Dekalog turysty Górskiego przygotowany przez Komisję turystyki 
Górskiej zG PttK
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iwona Pietrucha

odzice, którzy dbają o wszech- 
stronny rozwój swojej po-
ciechy, wykorzystają każdy 

moment, by rozbudzać u malucha zain-
teresowania czytelnicze. Idealnie, jeśli 
książka kojarzy się z domem rodzinnym, 
a  przywołane po latach obrazy wspo-
mnień ukażą mamę i  tatę czytających 
książki oraz biblioteczki pełne koloro-
wych woluminów. 

Książka to świetny prezent na 
każdą okazję, a  już szczególnie na 
święta Bożego Narodzenia. Pod choin-
ką powinna znaleźć się ciekawa pozy-
cja dla każdego domownika, tym bar-
dziej, że rynek oferuje nam dziś wiele 
wydawniczych perełek. To również 
wyzwanie dla nauczycieli – twórzmy 
listy wartościowych propozycji dla 
maluchów i zamieszczajmy je w gazet-
ce dla rodziców.

Chciałabym dziś zachęcić doro-
słych do literackiej podróży po krainie 
dzieciństwa. Któż z  nas nie pamięta 
cudnych bajek sprzed lat? Może warto 
je przypomnieć najmłodszemu poko-
leniu i przy blasku rozświetlonej cho-
inki oddać się wspomnieniom. Niech 
dzięki książkom te święta staną się 
jeszcze bardziej bajkowe!

Kiedy będziecie szli przez las, uwa-
żajcie, żeby gdzieś w  korzeniach drzew 
nie rozdeptać… Nie wiecie kogo? (…) 
Baśniowych ludzików – tak w zakończe-
niu książki, którą chcę przedstawić, 
opowiada o niej jedna z czeskich pisa-
rek. Bo to właśnie opowieści o  skrza-
tach, rusałkach, leśnych stworach. 
Bajki z odrobiną fantazji i sporą daw-
ką humoru, które przed laty napisał 
czeski autor Václav Čtvrtek, a  które 
zostały również sfilmowane. Krótkie, 
ale niezwykle pobudzające dziecięcą 

wyobraźnię opowiastki z czasów dzie-
ciństwa dziadków i  rodziców małego 
czytelnika. Chociaż, gdy pokazałam 
okładkę książki moim przedszkola-
kom, okazało się, że dzieci znają sym-
patyczne krasnale z  wielkimi nosami 
– chudzielec Żwirek i  korpulentny 
Muchomorek nadal podobno bawią 
małych odbiorców na ekranie tele-
wizora. Nasi bohaterowie mieszkają 
w lesie, w skromnej chatce wydrążonej 
w pniu drzewa, i co rusz wplątują się 
w  jakieś zabawne sytuacje. Trzydzie-
ści cztery bajeczki wchodzące w skład 
zbioru wciągają tak bardzo, że aż 
żal się od nich oderwać. Czyta się je 
zdecydowanie za szybko, a  w  uszach 
brzmi muzyka z ich filmowych wersji.

Bajki z mchu i paproci1 zostały wy-
dane przez Tygodnik Polityka w  ko-
lekcji 15 tomów fundacji „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”. Wydane przepięk-
nie, w zgrabnym formacie, z zabawną 

1  Václav Čtvrtek, Bajki z mchu i paproci, Wydawnictwo 
Polityka, Warszawa 2017.

wstążeczką w  roli zakładki, ubrane 
w kolorową szatę graficzną. Wspania-
łe, małe ilustracje autorstwa Zdenka 
Smetany są w  tej książce jak perełki 
i świetnie pasują do opowieści, z któ-
rymi wspólnie tworzą swoiste minia-
tury literackie. 

Znacie Bukę, Paszczaki, Filifionki, 
Homki? Jakżeby inaczej – to przecież 
niezawodny literacki świat Muminków, 
kolejna propozycja na zimowe wieczo-
ry i świąteczny upominek. Kto pocieszy 
Maciupka?2 Tove Jansson, wzruszają-
ca, z  filozoficznym odcieniem książka 
Wydawnictwa Nasza Księgarnia. Na 
język polski przełożyła ją Teresa Chła-
powska, znana tłumaczka literatury 
szwedzkojęzycznej w  naszym kraju. 
Tłumaczenie jest niezwykle piękne 
literacko – zwraca uwagę język tej 
opowieści. Również szata graficzna, 
charakterystyczna bardzo dla Mumin-
kowej serii i  jej autorki, podnosi war-
tość publikacji. 

Maciupek ucieka ze swojego 
domu przed strachem i  samotnoś-
cią. Niestety, szybko okazuje się, że 
negatywne uczucia wybrały się na tę 
wycieczkę wraz z naszym bohaterem. 
Wędruje on po świecie, podglądając 
beztroskie stworzenia, z jednej strony 
lgnąc do nich, z drugiej bojąc się ich to-
warzystwa. Spotyka szczęśliwego Włó-
czykija, wesołego Paszczaka w otocze-
niu zajętych zabawą gości. W  końcu 

2  Tove Jansson, Kto pocieszy Maciupka?, Wydawnictwo Nasza 
Księgarnia, Warszawa 2017.

Książka pod 
każdą choinkę

R
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dociera nad brzeg morza i  wyławia 
z  niego butelkę z  tajemniczym liści-
kiem. Oto filozoficzna opowieść o tym, 
że przyjaźń i kontakt z drugą osobą to 
jedne z najcenniejszych wartości w ży-
ciu. Przecież to takie proste: podejdź 
i powiedz „dobry wieczór”, a potem baw 
się razem z innymi. To książka o poszu-
kiwaniu uczucia, które powoduje, że 
białe róże stają się nagle czerwone.

 
Jeszcze jeden bohater z  dzieciń-

stwa babć i dziadków został ostatnio od-
kryty na nowo. Reksio, kiedyś przecież 
szczeniak wplątujący się w niezliczone 
i  przezabawne przygody, w  2017 roku 
kończy pięćdziesiąt lat. Z  tej okazji 
Wydawnictwo Papilon opublikowało 
nieznane dotąd opowiadanie Reksio 
szczeniak3, oparte na odnalezionym po 
latach scenariuszu twórcy postaci prze-
sympatycznego psa, Lechosława Mar-
szałka, pt. Reksiowe cyrki. Jego autorką 
jest Liliana Fabisińska, a nad bajkową 
(w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo 
ilustracje żywcem przypominają nam 
kadry z kreskówek Studia Filmów Ry-
sunkowych w Bielsku-Białej) szatą gra-
ficzną pracowało aż troje ilustratorów.

Mały Adaś, wracając ze szkoły, 
znajduje na drodze białą kuleczkę 
z  brązowymi plamkami, którą nie-
odpowiedzialni właściciele wyrzucili 
z  samochodu, gdyż przeszkadzała im 
w  podróży na wczasy. Reksio, mimo 
obaw chłopca, zostaje pod jego opie-
ką i, poznając świat, co rusz przeżywa 
różne, mniej lub bardziej bezpieczne 
przygody. Jak potoczą się losy pieska 
i  jaką niespodziankę wyszykuje nam 
na zakończenie? Ciii, tajemnica… 

3  Liliana Fabisińska, Reksio szczeniak, Wydawnictwo Papilon, 
Poznań 2017.

Reksio szczeniak to pięknie wyda-
na książka. Duży format w  twardej 
okładce, mądry tekst oraz zachwyca-
jące ilustracje zachęcają do tego, by 
czytać i wspominać.

Wydawnictwo Papilon poszło 
zresztą za ciosem popularności sym-
patycznego psiaka i  wydało pozycję 
Reksio. Encyklopedia4. To strzał w przy-
słowiową dziesiątkę, bo przecież zarów-
no tytułowy czworonóg, jak i dzieciaki 
w takim samym stopniu ciekawi są ota-
czającego ich świata – wesoły bajkowy 
bohater jest więc idealną postacią do 
roli przewodnika po rzeczywistości. 
Encyklopedia, choć termin ten brzmi 
raczej naukowo, w niczym nie przypo-
mina zawierających wyłącznie suche 
fakty opracowań, po których trudno się 
poruszać. Mimo że rozmiarów i objęto-
ści solidnego podręcznika, skonstruo-
wana jest w  sposób bardzo przystępny 
i przejrzysty. Reksio zabiera nas w świat 
nauki (astronomii, fizyki, chemii, biolo-
gii) i techniki, a także zaznajamia z taj-
nikami ludzkich uczuć i emocji. Każde 
zagadnienie opisane jest na dwóch stro-
nach: jedna obejmuje zwięzłe informa-
cje na dany temat, druga – bardzo ładne 
i wysokiej jakości ilustracje. Jeżeli wa-
sze dzieci należą do tych ciekawskich, 
które zadają mnóstwo pytań – zachę-
cam, koniecznie zaopatrzcie się w  tę 
encyklopedię. Gwarantowana rozrywka 
na zimowe dni i wieczory!

Polecając książki pod choinkę, 
warto wspomnieć również o  opowieści 
W  Jeżynowym Grodzie5 autorstwa Jill 

4  Marcin Musielak, Reksio. Encyklopedia, Wydawnictwo 
Papilon, Poznań 2017.
5  Jill Barklem, W Jeżynowym Grodzie, Wydawnictwo Znak, 
2017.

Barklem. Już okładka sprawia wrażenie 
tej ze starego pamiętnika babci. Ciepły 
i bezpieczny świat myszek – bohaterek 
opowieści – osadzony jest w urokliwych 
krajobrazach otaczającej przyrody. 
Osiem rozdziałów prowadzi nas przez 
cztery pory roku, pokazując codzienne, 
fascynujące życie tych małych istot.

Już od pierwszych stron czytel-
nik zanurza się w  baśniowym klima-
cie bez reszty. Książka jest przepiękna 
i  niebanalna, począwszy od urokli-
wej okładki, przez szatę graficzną – 
prawdziwy artystyczny majstersztyk, 
miniaturowe, cudowne dzieła sztuki 
dopieszczone dużą ilością szczegó-
łów – aż po niezwykle sugestywny ję-
zyk opowiadania, który bardzo dzia-
ła na wyobraźnię czytelnika. Prawie 
dwieście pięćdziesiąt stron baśniowej 
opowieści, która pozwala się wyciszyć, 
zapomnieć o problemach i odetchnąć 
pięknem w każdym detalu.

Wszystkie pięć książek polecam 
pod choinkę i  nie tylko. Czytajmy 
dzieciom wartościowe książki! Uczmy, 
bawmy, ale przede wszystkim bogać-
my ich wspomnienia.

iwona Pietrucha
Publiczne Przedszkole

im. św. St. Kostki w Wilczy



Zostań Ambasadorem
„Przedszkolnego ABC”

Przedszkola, żłobki oraz inne placówki 

edukacyjne dla dzieci do 7. roku ży-

cia mogą ubiegać się o  tytuł Ambasadora 

„Przedszkolnego ABC”. Tytuł przyznawany 

jest placówkom promującym idee wychowa-

nia najmłodszych w duchu praw dziecka.

Placówki ubiegające się o  tytuł prosimy 

o  wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

zawierającego: 

•  krótką charakterystykę placówki; 

•   opis działań podejmowanych w celu pro-

mocji praw dziecka; 

•   dane adresowe placówki, w  tym adres 

strony internetowej lub profilu na Face-

booku;

•  logo placówki;

•   zgodę na przetwarzanie danych osobo-

wych zawartych w zgłoszeniu.

Placówka – Ambasador „Przedszkolnego 

ABC” – będzie zobowiązana do umiesz-

czenia informacji na ten temat na swojej 

stronie internetowej. Otrzyma też certyfikat 

potwierdzający przyznanie tytułu. 

Informacje o  placówkach, którym nadano 

tytuł, znajdują się na stronie internetowej 

„Przedszkolne ABC”. 

szczegółowe zasady przyznawania tytu-
łu i formularz zgłoszeniowy dostępne są 
na stronie: www.przedszkolneabc.pl.

w listopadzie tytuł ambasadora „Przed-
szkolnego aBc” otrzymało Przedszkole 
nr 2 im. Misia uszatka w Gryfinie.

serdecznie gratulujemy!

Warszawa, 22.03.2017 rok Redaktor naczelna „Przedszkolnego ABC”

Publiczngo Przedszkola nr 1 
w Sędziszowie Małopolskim 
z Oddziałem Zamiejscowym 

w Wolicy Ługowej

dla

CERTYFIKAT
Ambasador

www.przedszkolneabc.pl

Małgorzata Narożnik

Przedszkole należy do placówek, które promują w środowisku lokalnym
idee wychowania najmłodszych w duchu praw dziecka i dzielą się tymi doświadczeniami,

  współpracując z ogólnopolskim magazynem dla wychowawców i rodziców „Przedszkolne ABC”.

Przedszkolnego

Warszawa, 29.06.2017 rok Redaktor naczelna „Przedszkolnego ABC”

Przedszkola Miejskiego nr 12 
im. Króla Maciusia 

w Legionowie

dla

CERTYFIKAT
Ambasador

www.przedszkolneabc.pl

Małgorzata Narożnik

Przedszkole należy do placówek, które promują w środowisku lokalnym
idee wychowania najmłodszych w duchu praw dziecka i dzielą się tymi doświadczeniami,

  współpracując z ogólnopolskim magazynem dla wychowawców i rodziców „Przedszkolne ABC”.

Przedszkolnego

Warszawa, 19.09.2017 rok Redaktor naczelna „Przedszkolnego ABC”

Niepublicznego
Przedszkola w Jabłonce 
„Przedszkolaki to MY”

dla

CERTYFIKAT
Ambasador

www.przedszkolneabc.pl

Małgorzata Narożnik

Przedszkole należy do placówek, które promują w środowisku lokalnym
idee wychowania najmłodszych w duchu praw dziecka i dzielą się tymi doświadczeniami,

  współpracując z ogólnopolskim magazynem dla wychowawców i rodziców „Przedszkolne ABC”.

Przedszkolnego

Warszawa, 19.09.2017 rok Redaktor naczelna „Przedszkolnego ABC”

Niepublicznego 
Przedszkola „Milusin”

w Warszawie

dla

CERTYFIKAT
Ambasador

www.przedszkolneabc.pl

Małgorzata Narożnik

Przedszkole należy do placówek, które promują w środowisku lokalnym
idee wychowania najmłodszych w duchu praw dziecka i dzielą się tymi doświadczeniami,

  współpracując z ogólnopolskim magazynem dla wychowawców i rodziców „Przedszkolne ABC”.

Przedszkolnego

Warszawa, 28.10.2017 rok Redaktor naczelna „Przedszkolnego ABC”

Przedszkola nr 2
w Opocznie

dla

CERTYFIKAT
Ambasador

www.przedszkolneabc.pl

Małgorzata Narożnik

Przedszkole należy do placówek, które promują w środowisku lokalnym
idee wychowania najmłodszych w duchu praw dziecka i dzielą się tymi doświadczeniami,

  współpracując z ogólnopolskim magazynem dla wychowawców i rodziców „Przedszkolne ABC”.

Przedszkolnego

Warszawa, 6.11.2017 rok Redaktor naczelna „Przedszkolnego ABC”

Przedszkola nr 2 
im. Misia Uszatka 

w Gryfinie

dla

CERTYFIKAT
Ambasador

www.przedszkolneabc.pl

Małgorzata Narożnik

Przedszkole należy do placówek, które promują w środowisku lokalnym
idee wychowania najmłodszych w duchu praw dziecka i dzielą się tymi doświadczeniami,

  współpracując z ogólnopolskim magazynem dla wychowawców i rodziców „Przedszkolne ABC”.

Przedszkolnego


