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Kalendarzowy kram 
ZimaZimaZimaZima - to okres odpoczynku dla przyrody, krótkich dni, szybko zapadającego 

zmierzchu. Jest to okres szczególnie ciężki dla dzikich zwierząt i ptaków, które mają 
trudności ze znalezieniem pożywienia. To także okres wyczekiwany przez dzieci ze 
względu na lubiane zabawy i sporty zimowe oraz Święta Bożego Narodzenia. Zimą 
rozpoczyna się również Nowy Rok kalendarzowy. Trwają zabawy karnawałowe z 
"przebierańcami" i kuligami. Dzieci lepią bałwany, jeżdżą na sankach i ślizgają się na 
lodowiskach. Większość zajęć odbywa się w pomieszczeniach. 
G R U D Z I E ŃG R U D Z I E ŃG R U D Z I E ŃG R U D Z I E Ń 

Nazwa miesiąca pochodzi od zamarzającej w grudy ziemi. Przyroda śpi, a dla 
zwierząt leśnych i polnych zaczynają się trudne warunki do znajdywania pożywienia 
(dokarmianie zwierząt). Krajobraz ulega zmianom. W mieście odśnieża się ulice - na 
wsiach drogi przejazdowe. W parkach i lasach śnieg pokrywa drzewa.4 grudnia jest 
"Barbórka" -święto górnicze. 6 grudnia tradycyjne "Mikołajki". A najbardziej 
oczekiwanym świętem grudniowym jest Boże Narodzenie (robienie ozdób 
choinkowych, prezentów). 
S T Y C Z E ŃS T Y C Z E ŃS T Y C Z E ŃS T Y C Z E Ń 

Nazwa miesiąca pochodzi od "stykania" się ze sobą nowego i starego roku. 
Rozpoczyna się Nowy Rok kalendarzowy i karnawał. W mieście otwarte są tory 
łyżwiarskie, na wsiach i w małych osiedlach zamarznięte akweny spełniają rolę 
lodowisk (zwrócić uwagę na bezpieczne korzystanie z nich pod opieką osób 
dorosłych!). Śnieg zachęca do organizowania kuligów i zjazdów ze wzniesień oraz 
lepienia "rzeźb śniegowych". 21 stycznia jest Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień 
Dziadka. 
L U T YL U T YL U T YL U T Y 

Nazwa miesiąca pochodzi od dawnego określenia srogi - luty. Srogi i mroźny 
jest ten miesiąc zimowy. W końcu lutego przylatują dzikie kaczki i szpaki. W lutym 
zazwyczaj kończy się karnawał, trwają zabawy ostatkowe i tzw. zapusty. 14 lutego 
obchodzone są "Walentynki". 

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Dorota Sikorska oraz mgr Ewa Kręcioch 



Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia: 
1. A.Misiurska "Kalendarz plastyczny w przedszkolu" 
 

 

"Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, 
kiedy kocha i coś daje. 
Albowiem większym szczęściem 
jest dawać niż brać". 

-Max Scheler- 
 

I ty możesz zostać Świętym Mikołajem  
Zbliżają się najpiękniejsze święta w roku. Jest to czas radości, spotkań 

rodzinnych, a przede wszystkim obdarowywania dzieci prezentami. Takie właśnie 
powinny być świąteczne dni. Wiemy jednak, że nie zawsze tak bywa. Różne czynniki 
powodują, że nie wszystkie maluchy przeżywają święta w radosnym nastroju. 
Niezależnie jednak od sytuacji rodzinnej czy materialnej, wszystkie dzieci z 
niecierpliwością oczekują na wizytę Świętego Mikołaja. 

Od kilku już lat dzieci, rodzice oraz pracownicy naszego przedszkola włączają 
się do akcji charytatywnej "Serce dla serca", której organizatorem jest Caritas Polska 
działająca przy Kościele p.w. Świętego Michała Archanioła na Oksywiu. Zbieramy 
wówczas słodycze i zabawki, którymi obdarowywane są dzieci z rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej. Mamy nadzieję, że także w tym roku kosz wypełni 
się po brzegi i dzięki naszym wspólnym staraniom na twarzach wielu dzieci zagości 
uśmiech.  

Niech nasze serca otworzą się na potrzeby drugiego człowieka, a szczególnie 
tego małego. 

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Małgorzata Kryszczak 
 

 
 



Symboliczne Święta 
Czas Świąt Bożego Narodzenia jest okresem szczególnym w polskiej kulturze. 

Wigilia oraz następujące po niej dwa dni świąt to niezwykła tradycja naznaczona 
specyficzna symboliką. 

Ubierając choinkę, stawiając na stół 12 potraw, kładąc sianko pod obrus czy 
wreszcie łamiąc się opłatkiem często nie zastanawiamy się nad znaczeniem tych 
symboli. One po prostu są, bo taka jest tradycja. Przypomnijmy sobie zatem niektóre 
tradycyjne obrzędy bożonarodzeniowe oraz ich znaczenie i przekażmy tę wiedzę 
naszym dzieciom, aby i one mogły kiedyś je kultywować. Oto najczęściej spotykane 
obrzędy: 

• choinkachoinkachoinkachoinka - zielone drzewko, symbol życia wiecznego; w obecnej postaci gości 
w naszych domach stosunkowo krótko, bo od ok.1840 r. i pochodzi z Niemiec. 
Wcześniej choinkę zastępowały podłaźniczki, czyli gałązki zawieszanej pod 
sufitem. Ustrojona światełkami i jabłkiem symbolizuje możliwość powrotu do 
Raju.  

• opłatek, chlebopłatek, chlebopłatek, chlebopłatek, chleb - jest znakiem obecności Chrystusa lub jedności. Uczy nas 
trudnej sztuki przebaczania, nie tylko w Wigilię ale każdego dnia, gdy dzielimy 
się chlebem w rodzinie.  

• siano pod obrusemsiano pod obrusemsiano pod obrusemsiano pod obrusem - ma przypominać miejsce i warunki w jakich narodziło się 
Dzieciątko.  

• jemiołajemiołajemiołajemioła - najprawdopodobniej symbol pochodzący z wierzeń celtyckich i 
oznaczający płodność; miała także chronić przed chorobą, a wiecznie zielona 
to symbol nieśmiertelności.  

• puste nakryciepuste nakryciepuste nakryciepuste nakrycie - symbolizuje łączność z tymi, którzy nie mogą zasiąść z nami 
do stołu. Jest także nakryciem dla niespodziewanego gościa, którego 
przyjęcie w tym dniu jest naszym obowiązkiem. Może jest ktoś, kogo trzeba 
zaprosić, aby dzięki nam mógł mieć najpiękniejsze święta w swoim życiu.  

Zachowując tradycję i przekazując ja naszym dzieciom w domu i przedszkolu 
wyczarujemy najpiękniejszy dzień w roku. Zaprośmy wszystkich domowników do 
udziału w przygotowaniu świąt, a zwłaszcza tych najmłodszych. Niech poczują się 



ważni i potrzebni aby wspólne świętowanie było także zasługą. Nawet "maluchy" 
pomogą w przygotowaniu tych prostych ciasteczek. 
 
Oto przepis: 

"Ciasteczka kruche""Ciasteczka kruche""Ciasteczka kruche""Ciasteczka kruche"  

• 50 dkg mąki  
• 25 dkg tłuszczu (masło, margaryna)  
• 15 dkg cukru pudru  
• 2 żółtka 

• Składniki połączyć, zagnieść kruche ciasto; schłodzić.  
• Po ochłodzeniu rozwałkować i wykrawać foremkami ciastka.  
• Ciastka ułożyć na blasze, posmarować roztrzepanym białkiem.  
• Ciastka można posypać cukrem, orzechami i piec 15-20 minut w temp. 200°C.  

WESOŁYCH ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA 

 
opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Edyta Zegarlicka 

Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia: 
1. W.Kopaliński "Słownik mitów i tradycji kultury" 
2. M.Desterreicher - Mollwo "Leksykon symboli" 

 
 

"Szczęśliwi, którzy nauczycli swoje dzieci 
cieszyć się drobnymi rzeczami" 

- Jeremias Gotthelf – 
 
 
 
 
 



Co to jest szczęście 
W pracy z dziećmi poświęcam wiele uwagi tworzeniu sytuacji sprzyjających 

aktywizacji mowy i myślenia. 
Dziecko ma w sobie naturalną potrzebę wyrażania tego, co myśli, co czuje. 
Aby dzieci miały ochotę wyrażać swoje myśli, mówić o swoich uczuciach, 

niezbędna jest przyjazna atmosfera, zapewniająca akceptację i uznanie. W takiej 
atmosferze mobilizuję dzieci do myślenia, przeżywania, komunikowania się z innymi. 

W celu pobudzenia wyobraźni twórczej i zachęcenia do słownych wypowiedzi, 
prowokuje dzieci stawianymi pytaniami. 

Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas radości i szczęścia 
rodzinnego, zadałam dzieciom pytanie - Co to jest szczęście?Co to jest szczęście?Co to jest szczęście?Co to jest szczęście? 

• To jest radość związana z życiem. 

- Magda Formela - 

• To jest takie coś, co ludzie sobie nawzajem przekazują i razem spędzają dużo 
czasu. Po mojemu to znaczy miłość. To oznacza szczęście dla innych, że 
ludzie się kochają. Chodzą na lody, kąpią się w basenie, podają sobie rękę. 

- Wiktoria Lutowska - 

• Że dziecko do dziecka się śmieje. 

- Malwina Szulczewska - 

• To jest tak jak ktoś biega sobie z koleżanką i się bawi i sobie idzie po kogoś, 
żeby się pobawić i sobie chodzic po dworze. Szczęście to też rysowanie, 
huśtanie i zjeżdżanie na ślizgawce. To jak ludzie nie walczą, tylko się lubią. 

- Kamil Czubak - 

• Jak się dzieci nie biją. 

- Ola Łebkowska - 



• Kiedy dzieci się bawią razem i dają sobie prezenty i tulą się do siebie. Kiedy 
jeżdżą na wakacje razem. 

- Kamil Paul - 

• Kiedy mogą grać w komputer, jak mogą spokojnie spać i jak mnie ktoś lubi. 

- Patryk Kaniewski - 

• Jak tata mi daje grać w komputer, pozwala oglądać TV. Jak nie mam 
szlabanu. Kiedy mama i tata kochają mnie. 

- Kamil Szyca - 

• Jak ktoś z kimś się bawi, jak ktoś chce z kimś stanąć w parze. 

- Arek Świder - 

• Na przykład jak ktoś nie ma pracy, jak pan mu pozwoli pracować, jak ten ktoś 
znajdzie pracę. Jak dzieci się nie biją. 

- Daniel Krawczyk - 

usłyszała i opracowała:usłyszała i opracowała:usłyszała i opracowała:usłyszała i opracowała: 
mgr Barbara Lubrycht 

 

 
Koniec z nudnymi "kazaniami", czyli sugestie i porady dla Rodziców 

- Dekalog dla Rodziców i Wychowawców 
 

CZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZYCZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZYCZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZYCZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZY  

• Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.  
• Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.  
• Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.  
• Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.  
• Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.  
• Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.  



• Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.  
• Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.  
• Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.  
• Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.  
• Jeśli dziecko żyje w klimacie akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć 

miłość w świecie. 

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Dorota Sikorska 
mgr Ewa Kręcioch 

(Autor nieznany, Los Angeles, 1991) 

DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓWDEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓWDEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓWDEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW  

1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.  
2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie 

akceptowałeś.  
3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.  
4. Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz. Nie 

bój się utraty autorytetu - dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.  
5. Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.  
6. Nie mów "zrobisz to, bo tak chcę" -jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to 

uzasadnij.  
7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić z góry 

swego autorytetu.  
8. Nie musisz być za wszelka cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z 

innymi dorosłymi przeciw dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji.  
9. Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.  
10. Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.  

 
opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Dorota Sikorska 
mgr Ewa Kręcioch 

 



Bibliografia:  

1. "Konwencja o prawach dziecka" przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989 r. 

 

Dekalog ekologiczny 
 
PRZYKAZANIA EKOLOGICZNE SFORMUŁOWANE NA KONFERENPRZYKAZANIA EKOLOGICZNE SFORMUŁOWANE NA KONFERENPRZYKAZANIA EKOLOGICZNE SFORMUŁOWANE NA KONFERENPRZYKAZANIA EKOLOGICZNE SFORMUŁOWANE NA KONFERENCJI ŻYDÓW I CJI ŻYDÓW I CJI ŻYDÓW I CJI ŻYDÓW I 
CHRZEŚCIJAN W HALLING HOOG W PAŹDZIERNIKU 1982 ROKU.CHRZEŚCIJAN W HALLING HOOG W PAŹDZIERNIKU 1982 ROKU.CHRZEŚCIJAN W HALLING HOOG W PAŹDZIERNIKU 1982 ROKU.CHRZEŚCIJAN W HALLING HOOG W PAŹDZIERNIKU 1982 ROKU. 

1. JJJJam jest Pan Bóg twój, który stworzył niebo i ziemię. Weź pod uwagę, że w 
tym stworzeniu jesteś moim partnerem. Obchodź się więc troskliwie z 
powietrzem, wodą, ziemią i zwierzętami tak, jakby byli to twoi bracia i siostry.  

2. WWWWeź pod uwagę, że dając ci życie, dałem ci także odpowiedzialność, wolność i 
ograniczenie rezerwy surowców ziemi.  

3. NNNNie okradaj przyszłości. Szanuj swoje dzieci, dając im możliwość długiego 
życia.  

4. RRRRozbudzaj w swoich dzieciach miłość do natury.  
5. RRRRozważ, że ludzkość może używać technologii, lecz raz zniszczonego życia 

nie może stworzyć na nowo.  
6. ZZZZatroszcz się o to, aby w twojej wsi, mieście, kraju tworzyły się grupy, które 

będą się starały o to, aby zapobiec grożącym katastrofom.  
7. OOOOdsuń się od wszelkich broni, które powodują zniszczenia podstawowych 

uwarunkowań życia.  
8. ĆĆĆĆwicz samodyscyplinę także przy małych decyzjach w swoim życiu.  
9. ZZZZnajdź w dniu wypoczynku - sobocie czy niedzieli - czas, aby żyć ze światem, 

a nie tylko go używać.  
10. PPPPomyśl o tym: nie posiadasz ziemi - jesteś tylko jej stróżem opiekunem).  

(za FORUM EKOLOGICZNYM LUTY 1994) 
 

ODPADY NIEBEZPIECZNE SĄ TAKŻE W TWOIM DOMUODPADY NIEBEZPIECZNE SĄ TAKŻE W TWOIM DOMUODPADY NIEBEZPIECZNE SĄ TAKŻE W TWOIM DOMUODPADY NIEBEZPIECZNE SĄ TAKŻE W TWOIM DOMU 
Wiele produktów używanych na co dzień w gospodarstwie domowym zawiera 

substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Zbędne, przeterminowane 



lub nie wykorzystane do końca, stają się odpadami stwarzającymi zagrożenie dla 
środowiska, w którym żyjemy. 

Odpady niebezpieczne należy wydzielić z spośród wszystkich odpadów 
domowych. Muszą one podlegać odrębnej utylizacji. 

Do najczęściej spotykanych odpadów niebezpiecznych powstających w 
naszych domach należą: 

• zużyte baterie, akumulatory itp.  
• odpady zawierające rtęć (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki).  
• rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące.  
• środki ochrony roślin (pestycydy) i ich opakowania.  
• resztki farb, lakierów, środków do konserwacji i ochrony drewna.  
• zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i 

dezynsekcji.  
• oleje przepracowane.  
• smary, środki do konserwacji metali i tym podobne.  
• różne odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami.  
• przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki.  
• skażone opatrunki.  

 
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NIE WOLNO SPALAĆ, ZAKOPYWAĆ, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NIE WOLNO SPALAĆ, ZAKOPYWAĆ, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NIE WOLNO SPALAĆ, ZAKOPYWAĆ, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NIE WOLNO SPALAĆ, ZAKOPYWAĆ, 
WYRZUCAĆ DO LASU, WYLEWAĆ DO KANALIZWYRZUCAĆ DO LASU, WYLEWAĆ DO KANALIZWYRZUCAĆ DO LASU, WYLEWAĆ DO KANALIZWYRZUCAĆ DO LASU, WYLEWAĆ DO KANALIZACJI, GRUNTU CZY WODY.ACJI, GRUNTU CZY WODY.ACJI, GRUNTU CZY WODY.ACJI, GRUNTU CZY WODY. 
 
MUSIMY BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO.MUSIMY BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO.MUSIMY BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO.MUSIMY BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

(za Komunalnym Związkiem Gmin "Dolina Redy i Chylonki) 
 

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Elżbieta Prokop 
Wiesława Kobielska 

 
 



Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową 
 

DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓWDEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓWDEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓWDEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW  

1. Wsłuchiwanie się w ciszę - wyłapywanie dźwięków z otoczenia, np. kapanie 
wody, tykanie zegara, szum samochodu, granie radia.  

2. Rozpoznawanie instrumentów, np. gitarę, talerze, pianino, flet, cymbałki w 
różnej kolejności.  

3. Rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt, dźwięków wydawanych 
przez przedmioty.  

4. Naśladowanie ilości i tępa uderzeń np. ołówkiem w stół, zaczynając od 
kombinacji 3-4 uderzeń (. ..), (...), (. .. ..). Dziecko powinno być przesłonięte od 
osoby prowadzącej ekranem, aby nie wspomagało się wzrokiem.  

5. Odtwarzanie za pomocą układów graficznych (klocków, kredek) tempa i ilości 
uderzeń.  

6. Wyklaskiwanie rytmu piosenki, wierszyka.  
7. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu, np. "tata ma wąsy". Pytamy "Ile słów jest w 

tym zdaniu?", "Powiedz pierwszy wyraz, powiedz ostatni". (Dziecko przyswaja 
sobie jednocześnie pojęcie zdania).  

8. Wyróżnianie sylab w wyrazie - rozpoznawanie wyrazów po ilości 
wyklaskanych, lub ułożonych przy pomocy klocków sylab.  

9. Zabawa w kończenie słów - podajemy pierwszą sylabę, np. "ko" - i 
eksponujemy obrazek "korale", dziecko dopowiada brakującą część wyrazu.  

10. Wyróżnianie głosek w wyrazach - najpierw samogłosek na początku, na 
końcu, w środku wyrazu, a potem w tej samej kolejności spółgłosek.  

11. Wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się na 
daną głoskę np. buty, butelka, beret...  

12. Synteza podanych głosek w wyraz w równoczesnym wyszukiwaniem obrazka 
o odpowiedniej nazwie, np. k-r-a-n (utrudnieniem jest synteza bez pomocy 
obrazka, klaśnięcie pomiędzy głoskami).  

13. Wybieranie z wypowiedzianego zdania wyrazu zawierającego daną głoskę np. 
"Mama gotuje obiad"-gdzie ukryła się głoska [t]?  



14. Na podstawie ilości uderzeń, odpowiadających liczbie sylab, układanie w 
odpowiedniej kolejności obrazków, a potem wyszukiwanie sylab według 
ułożonego ciągu obrazków np. liść, kasztan, jarzębina, liść  

15. Zabawa grupowa "Jedzie pociąg naładowany na literę...", podajemy głoskę, na 
którą powinny zaczynać się wyrazy, rzucamy po kolei piłką do dzieci. W 
momencie chwytania jej dziecko musi podać wyraz na dana głoskę.  

16. Odgadywanie zagadek (ćwiczenie na kojarzenie), np. "Jaki PAN płatki tuli?", 
"Najczęściej zielona, czasem czerwona, najlepsza jednak, gdy jest kiszona".  

17. Szukamy par obrazków "wyraz w wyrazie" np. KOTwica, kOSA.  
18. Domino obrazkowo-głoskowe, wyszukiwanie ciągu obrazków tak, aby ostatnia 

głoska wyrazu była początkową głoską następnego.  
19. Stworzenie nowego wyrazu z pierwszych głosek przedmiotów 

przedstawionych na obrazkach np. Sowa-Ul-Mak (sum) Rak-Osa-Kot (rok).  
20. Segregowanie obrazków wg par głosek, np. s-sz, c-cz,d-t,w-f (grupowanie wg 

początkowej głoski wyrazu).  
21. Wyszukiwanie obrazków różniących się jedną głoską np. rak-mak, laska-

maska.  
22. Odróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej np.wymawiamy szereg 

wyrazów zaczynających się na [sz] lub [s], dziecko klaszcze, gdy usłyszy błąd 
np. "safa", "szafa".  

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Zdzisława Nowecka 

 

Muzyka, a rozwój przedszkolaka 
 

Dziecko już od najwcześniejszych lat swego życia odczuwa potrzebę ruchu, 
zabawy oraz kontaktu ze sztuką. Muzyka stanowi jeden z wielu, lecz bardzo ważnych 
czynników wpływających na rozwój przedszkolaka. 

Muzyka w przedszkolu realizowana jest na wielu poziomach (słuchanie płyt, 
kaset, kontakty z żywa muzyką tzw. poranki muzyczne, śpiew przy zabawie itp.).  

Podstawą są zajęcia umuzykalniające tzw. "RYTMIKA""RYTMIKA""RYTMIKA""RYTMIKA". 



 
Główne cele tych zajęć to:  

• słuchu akustycznego i muzycznego  
• koncentracji uwagi  
• pamięci muzycznej i pozamuzycznej  
• logicznego myślenia i mowy  

Rytmika ma też wybitne znaczenie zdrowotne i kształcące. 
 

Śpiewanie piosenek wpływa na rozwój:  

• klatki piersiowej  
• pogłębia oddech  
• oraz wzmacnia narząd głosowy.  

 
W połączeniu z ruchem wpływa na:  

• pracę płuc i serca oraz układ nerwowy.  

 
Rytmika rozwija wyobraźnię dziecka, wzbogaca jego słownictwo, poprawia 

wymowę. Rozwija też ogólne zainteresowania otaczającym światem, przyrodą, 
ludźmi i ich pracą. 

W pierwszych miesiącach pobytu dzieci w przedszkolu tematyka muzyczna 
skupiła się wokół jesieni. Ze względów oczywistych w każdej grupie wiekowej 
realizowana była odmiennie. 

GRUPA IGRUPA IGRUPA IGRUPA I dzieci najmłodszych uczyła się równo i rytmicznie maszerować, 
wysoko unosząc kolana, po obwodzie koła. Dzieci nauczyły się wielu jesiennych 
piosenek: "Jesień", "Deszczy", "Jeż", "Wiatr i chmurki" oraz edukacyjnych: "Pięć 
paluszków", "Ja już nie jestem taki malutki". Każdej z nich towarzyszyła zabawa 
muzyczna podkreślająca jej treść. Maluchy pięknie nauczyły się rozróżniać głosy 
instrumentów takich jak: bębenek, tamburyn, dzwonki, trójkąt, pałeczki. 



Grupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa II podobnie jak ich młodsi koledzy i koleżanki nauczyły się maszerować, 
dosuwając nogę do nogi ("nóżka goni nóżkę"). Przy muzyce bawili się w 
pokazywanie ruchem zjawisk pogodowych (słońce,deszcz,wiatr,burz). Grały na 
instrumentach muzycznych, śpiewając jednocześnie piosenki. Poznały i nauczyły się 
śpiewać: "Deszczyk pada", "Gdy dzień wstaje" - mówiący o życiu przedszkolnym. 
Omawiając problemy ekologiczne poznały piosenkę pt. "Ekoludki". 

Grupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa III również poznała, jak i pozostałe grupy, piosenki o jesieni: "Już 
październik", "Ogórek", "Śpiewaj tak jak on", "My jesteśmy muchomory", 
"Listopadowa piosenka", "Parasolka" oraz towarzyszące im zabawy muzyczno 
ruchowe. 

Sprawy ekologiczne nieobce są również starszakomw postaci m.in. 
"Ekologicznej poleczki" oraz "Segreguj odpady".Niejedna uroczystość przedszkolna 
nabierze blasku, gdy dzieci z grupy III i IV zatańczą, nauczony w październiku 
korowód marszowy. 

Grupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IV to grupa, która zawsze w naszym przedszkolu składa się w 
większości z dzieci nowo przyjętych, nie odstaje poziomem umiejętności od dzieci 
dłużej przebywających w przedszkolu. Dzieci te potrafią zatańczyć: "korowód 
marszowy", zaśpiewać "Chodzi jesień po ulicy", "Dymy jesienne", "Kaprysy Jesiennej 
pogody", "Listopadowa piosenka", "Ugotować zupę" przy akompaniamenciepiosenki 
pt. "Zupa jarzynowa" i słowami "Ada,Ada bo cię tak lubimy", bawić się przy muzyce 
"Dalej chodźcie 6-latki". 

Nadchodzi grudzień oraz najpiękniejszy czas dla naszych dzieci: "Mikołajki" i 
prezenty, Święta Bożego Narodzenia. 

Tematyka ta zdominuje w całości również zajęcia muzyczne, o czym w 
najbliższym wydaniu "ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA""ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA""ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA""ŚWIATA PRZEDSZKOLAKA". 
 

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Lucyna Gawińska 
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"JADĄ SANIE""JADĄ SANIE""JADĄ SANIE""JADĄ SANIE" 
słowa i muzyka: Katarzyna Komińska 

 
I.I.I.I. Jadą, jadą sanie 

po śniegu bielutkim, 
mrozik w nosy szczypie 
w kożuszku cieplutkim. 

 
Ref.Ref.Ref.Ref. Zimo, nasza, zimo zła 

jedziesz z nami, jedziesz w dal. 
Zimo nasza, zimo zła, 
jedziesz z nami w dal. 

 
II.II.II.II. Zima popatrzyła, 
śniegiem posypała, 

stawy zamroziła, 
drzewem kołysała. 

 
Ref.Ref.Ref.Ref. Zimo nasza, zimo zła... 

 
III. III. III. III. Chociaż zima mroźna 

bardzo ją lubimy,  
białego bałwana, 
razem ulepimy. 

 


