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W rubryce: 

1. Kalendarium 

2. Poczytaj mi Mamo i Tato! 

3. Ciekawostki dla Rodziców 

4. Mały Artysta 

5. Kącik logopedyczny 

6.Kącik Małego Kucharza 

7. Pół godzinki dla rodzinki 
 

Co nas czeka w lutym? 

 
1 luty – zimowe występy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 61: 

godzina 9.00 – przedszkole Stattlera, godzina 10.00 – przedszkole Czorsztyńska 

1 luty – Myszki – warsztaty mydlarskie, godzina 9.00 

7 luty – karnawałowy bal przebierańców, w trakcie balu będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia, 

8 luty – Tłusty czwartek 

9 luty – MISIE -  warsztaty w pizzerii Aldente, godzina 9.00, koszt 15 zł,  

12 luty – ŻABKI - warsztaty w pizzerii Aldente, godzina 9.00, koszt 15 zł, 

13 luty – KRASNOLUDKI - warsztaty w pizzerii Aldente, godzina 9.00,  koszt 15 zł, 

14 luty – PSZCZÓŁKI - warsztaty w pizzerii Aldente, godzina 9.00, koszt 15 zł, 

16 luty – MYSZKI - warsztaty w pizzerii Aldente, godzina 9.00, koszt 15 zł, 

15 luty – teatrzyk  pt. „Kopciuszek” – godzina 9.00 – Stattlera,  - godzina 10.00 – Czorsztyńska  



POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 
 

LEKCJA PŁYWANIA 
 

Mama niedźwiedzica wybierała się nad zatokę, aby nałapać ryb na obiad. Płatku, może 

pójdziesz dziś ze mną? – zapytała swojego synka. – Idę z ciocią Śnieżyną i jej dziećmi: 

Pomponem i Kuleczką. Moglibyście się razem pobawić. Mały miś nie wiedział, co powiedzieć. 

Bardzo chciał pójść z mamą nad zatokę i spędzić z nią trochę czasu, ale wiedział, że łapanie 

ryb wiąże się z pływaniem, a Płatek był całkowicie przekonany, że nie potrafi pływać i nigdy 

się tej sztuki nie nauczy. (…) Nie, mamo – powiedział trochę smutno. – Pójdę dziś odwiedzić 

foki. Może wybierzemy się razem do wioski Eskimosów. (…) Gdy tak wesoło skakał po śniegu, 

spotkał swojego dobrego przyjaciela Psotka. Psotek był foką, która zawsze miała mnóstwo 

ciekawych pomysłów. Cześć, Płatku! – zawołał Psotek. – Dowiedziałem się, że Eskimosi 

budują dziś nowe igloo. Muszę to koniecznie zobaczyć. Idziesz ze mną? Oczywiście! – ucieszył 

się Płatek i pomyślał: „To może być dużo ciekawsze niż łowienie ryb! I będę miał mamie tyle  

do opowiedzenia!”. (...) Zwierzątka zbliżyły się do ludzi, przysiadły kilka metrów od budowy 

i z zainteresowaniem obserwowały jak Eskimosi wznosili swój dom.  

 

Wiesz, Psotku, wydaje mi się, że to wcale nie jest takie trudne. Masz rację, myślę, że sami 

moglibyśmy sobie taki domek zbudować. (…) Przyjaciele nie czekali dłużej na ukończenie 

budowy; postanowili od razu zabrać się do pracy. Najpierw poszukali idealnego miejsca. Psotek 

uparł się, żeby ich domek stał nad samym brzegiem morza. Płatek trochę się tego obawiał, ale 

przyjaciel przekonał go, że będą mieli piękny widok, a poza tym szybko będzie można złapać 

rybę na przekąskę. Ponieważ nie mieli specjalnych mieczy do wycinania śnieżnych bloków, 

postanowili wznieść  domek ze śnieżnych kul i kry lodowej, która pływała nieopodal. 

Przyjaciele bardzo się zaangażowali w pracę. Płatek lepił kule, Psotek wciągał na brzeg kry 

i podśpiewując piosenkę, powoli wznosili domek. Jest piękny – zachwycił się Płatek, kiedy 

domek był już prawie skończony. O  tak! – Myślę, że przyda się jeszcze jedna kula na sam 

szczyt i  będziemy mogli zacząć zabawę. Płatek od razu zabrał się do lepienia kuli. Musiała być 

dość duża i mocna, aby szczelnie wypełnić otwór w dachu. (…) Płatku, już wystarczy! – 

zawołał Psotek. Jeszcze kilka obrotów. To musi być naprawdę duża kula – odpowiedział Płatek 



i jeszcze raz popchnął pyszczkiem śnieżną kulę. I wtedy usłyszał dziwny trzask, a ziemia 

zaczęła mu się chwiać pod łapkami. „O nie! Tylko nie to!” – pomyślał przerażony miś. Niestety, 

to była prawda! Płatek pchał kulę blisko brzegu. Kiedy zrobiła się zbyt ciężka, kawałek lodu, 

na którym stał miś, oderwał się od brzegu i zamienił w lodową krę. Najgorsze jednak było to, 

że kra zaczęła się oddalać! Psotku, ratunku! – zawołał przerażony Płatek. – Przecież ja nie 

umiem pływać. (…) Och, Psotku, tak się boję – płakał Płatek. – Jak ja wrócę na brzeg? Psotek 

nie miał siły odpowiadać. Zanurkował pod krą i spróbował pchnąć ją nosem w kierunku brzegu. 

Kra była jednak bardzo ciężka. Oprócz misia znajdowała się na niej wielka śnieżna kula. Musisz 

zepchąć kulę do wody – wysapał zmęczony Psotek. – Inaczej nie dam rady dopchać kry do 

brzegu. Płatek spróbował zrobić to, co nakazał mu przyjaciel. Jednak kula pod wpływem wody 

przymarzła do kry i wcale nie miała zamiaru z niej spaść. Płatek przeraził się nie na żarty. (…) 

Foczka jeszcze raz spróbowała pchnąć krę, nic to jednak nie dało. (...) Musisz spróbować sam, 

misiu – wyszeptał cichutko Psotek – ja już nie mam siły. Choć Płatek był bardzo przestraszony, 

cały czas jednak liczył na to, że przyjaciel da radę. Teraz zrozumiał, że się mylił. Wtedy 

przypomniały mu się słowa mamy, która już jakiś czas temu rozmawiała z ciocią Śnieżyną 

o jego strachu przed pływaniem: „Jestem pewna, że to minie – mówiła mama. – Przecież 

wszystkie niedźwiedzie polarne świetnie pływają od urodzenia i wcale nie muszą się tego 

uczyć. Zobaczysz, Płatek będzie doskonale i z ochotą pływał, kiedy przyjdzie na to czas”. 

Płatek westchnął głęboko i kiedy zobaczył, że Psotek z wyczerpania osuwa się pod 

powierzchnię wody, wiedział, że ten czas właśnie nadszedł. „Mama nigdy się nie myli” – 

pomyślał jeszcze i zeskoczył z kry. Najpierw poczuł, że leci w dół, wszędzie było ciemno 

i przerażająco. Jednak chwilę później zaczął instynktownie przebierać łapkami i za moment był 

już na powierzchni. Złap się mojej szyi, Psotku! – zawołał do przyjaciela. – Zabiorę cię na 

brzeg. Po kilku metrach okazało się, że pływanie wcale nie jest trudne. Zupełnie! To było coś 

tak naturalnego jak wesołe podskakiwanie, jedzenie i  spanie. A  nawet było przyjemne! (…) 

Po kilku minutach przyjaciele byli już na lądzie. (...) 

 

Źrodło: Aniela Cholewińska-Szkolik, „Lekcja pływania i inne opowiadania”, wyd. Zielona Sowa, Warszawa 2015, 

s. 3-11 



CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 
PORANKI- CO ZROBIĆ,ŻEBY NIE BYŁY PRZEPEŁNIONE STRESEM  

I NERWAMI? 

Jak powiedział francuski dramatopisarz Marcel Achard:  Ludzie wierzą, że aby odnieść 

sukces, trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie – trzeba wstawać w dobrym humorze. Jak to 

zrobić? 

Przede wszystkim warto przyjrzeć się swoim przekonaniom na temat porannej 

krzątaniny: 

 

• Czy już sama myśl o wstawaniu i przygotowywaniu do wyjścia siebie i dzieci mnie 

frustruje? 

• Czy obawiam się, że jak zawsze nie będzie łatwo – pytanie tylko, czy będą trzy 

„awantury”, czy pięć? 

• Czy uważam, że poranki mają to do siebie, że muszą być nerwowe i stresujące i nic z 

tym nie można zrobić? 

• Czy obarczam kogoś winą za to, jak przebiega nasz początek dnia?  

• Czy ja właściwie lubię poranki, a może ich nie cierpię?  

 

Co zrobić, żeby nastąpiła zmiana? 

• Zatroszczyć się o siebie 

Niezwykle pomocna jest praktyka uważności. Warto wstać kilkanaście minut wcześniej 

i delektować się ciszą na swój ulubiony sposób – zaparzyć filiżankę herbaty lub kawy i 

smakować każdy łyk, otworzyć okno i słuchać śpiewu ptaków, przeczytać kilka stron 

książki, a może poprzyglądać się śpiącym jeszcze ukochanym twarzom.  

• Mieć gotowość przyjęcia tego, co przyniesie poranek i cały dzień  

Gdy będzie trudniej – nie rozpaczać, gdy będzie łatwiej – dostrzec to z wdzięcznością. 

• Uzbroić się w cierpliwość 

Wciąż ją ćwiczyć, a w chwilach napięcia przypomnieć sobie o zbawiennej mocy 

oddechu. 

• Zrelaksować się wieczorem 

Choćby kilka minut przed snem poświęcić na to, co sprawia nam przyjemność.  

Czego warto unikać rano? 

• Hałaśliwego i szorstkiego budzenia dzieci. Jeśli wiesz, że lubią budzić się dłużej, zacznij 

rytuał odpowiednio wcześniej. 

• Szybkiego zdejmowania ciepłej pidżamy. Ubranie można ogrzać na kaloryferze, by było 

przyjemne przy zakładaniu. 

• Serwowania śniadania bez uzgodnienia, na co dziecko ma ochotę.  

• Podawania posiłku w miseczce lub kubeczku, którego nie znosi wasz maluch.  

• Kategorycznego przerywania zabawy. Można zabrać misia lub autko ze sobą do stołu – 

tu rodzice muszą wykazać się kreatywnością.  

• Upierania się przy ćwiczeniu samodzielności. Czy na pewno poranek, gdy zostało 15 

minut na odwiezienie dziecka do przedszkola, to najlepszy czas na naukę wkładania 

bucików lub zasuwania kurtki? Wielu dużo lepszych okazji, bez pośpiechu i nerwowej 

atmosfery, nie zabraknie. 

• Wykonywania za dziecko tego, co ono chce zrobić samodzielnie. Trzeba to wkalkulować 

w pulę czasu na poranne przygotowywanie się.  



Co można przygotować wcześniej? 

• Na pewno ubranie – wieczorem 

Pewnie, że zdarza się, że dziecko i tak nie chce tego założyć rano, co wybrało 

wieczorem, więc może warto przygotowywać dwa lub trzy zestawy?  

• Nie tylko plecak do przedszkola lub szkoły, ale i własną torebkę  

– żeby rano nie szukać w popłochu kluczyków do samochodu lub do domu.  

• Plan dnia 

– kiedy wiem, co mam do zrobienia i w jakiej kolejności, łatwo wyeliminować mętlik w 

głowie i przekonanie, że przed nami napięty dzień – dzięki temu można zyskać więcej 

spokoju i opanowania. 

• Podział zadań 

– jedno z rodziców robi śniadanie, drugie pomaga dzieciom przy porannej toa lecie. Gdy 

w domu jest już starsze dziecko, też może być włączone w przygotowania.  

• Uporządkowanie domu 

– często iskrą zapalną jest nadepnięty klocek lub stos naczyń w kuchni. Jeśli wiecie, że 

to może zaburzyć harmonię poranka, jeszcze wieczorem spróbujcie się z tym uporać, a 

jeśli nie macie sił, to pamiętajcie rano, że podjęliście decyzję o tym, że rano dom będzie 

w nieładzie. 

 

O co można się jeszcze zatroszczyć?  

• Sen 

Odpowiednia ilość snu zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców korzystnie wpływa na 

panującą atmosferę. Niewyspani jesteśmy rozdrażnieni, zmęczeni, bardziej podatni na 

utratę równowagi i spokoju. 

• Poprawę nastroju 

Nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje – może sprawdzi się włączone radio 

lub płyta z ulubionymi piosenkami dzieci lub z łagodną muzyką relaksacyjną. 

• Przewidywalność 

Stały plan działania – przewidywalny i sprawdzony – ułatwia organizację. Dzieci 

wiedzą, co po kolei jest do zrobienia rano przed wyjściem z domu, z czasem przyjmują 

to jako naturalną kolej rzeczy. 

• Komunikację 

Komunikacja językiem pozytywnym i osobistym jest bardziej zrozumiała dla dzieci. 

Pomocne jest mówienie o tym, na czym mi zależy, na co się rano chcę zgodzić, a na co 

nie i z jakiego powodu, co mi się podoba, a co nie, zamiast używania haseł typu:  „tego 

rano się nie robi”, “nie czas na to”, “tego nie wolno”, “pośpieszcie się – tyle razy to 

powtarzam”. 

• “Przypominajkę” 

Wielu z nas pomagają tzw. rememberingi, czyli zdania, nawet pojedyncze słowa, obrazy 

lub zdjęcia, które przypominają o tym, co ważne. To może być  powieszone na lodówce 

hasło: „Obudź się i bądź miły”, „ Nowy dzień, nowe możliwości”, „Uśmiechnij się”  itp., 

a może sentencja Robina Sharmy „To, jak zaczynasz swój dzień, wpływa na to, jak 

przeżyjesz swój dzień”. 

Każda zmiana wymaga czasu – pewnie nie od razu każdy poranek będzie jak z bajki, ale 

jedno jest pewne: jeśli nie podejmę żadnego działania, nie wezmę odpowiedzialności za 

to, na co mam realny wpływ, i będę powtarzać dotychczasowe schematy – nie zmieni 

się nic. 

 
 

Ź r ó d ł o :  h t t p : / / d z i e c i s a w a z n e . p l / p o r a n k i /  



MAŁY ARTYSTA 
Dla młodszych dzieci… 

 

Pokoloruj rysunek.  

 



 

Dla starszych dzieci… 

 

Pokoloruj mandalę według własnego pomysłu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

SOWA SABINKA 

 

Psotna Sowa Sabinka 

wskoczyła szybko na sanki 

i chciała wjechać z impetem 

w dwa śliczne białe bałwanki. 

Sze, sze, sze… – kto bałwanki zniszczyć chce? 

Psyt, psyt, psyt! – tylko nie mów, że to ty! 

Pani Zima nadeszła, 

śniegiem sowę obsypała. 

Sowa stoi oszołomiona, 

nikomu nie będzie dokuczała. 

Szu, szu, szu… – nowy bałwan stoi tu! 

Psyt, psyt, psyt! – sowo, czy to ty? 

 

 

Zabawa oddechowa „Bałwankowe policzki”. 

Dziecko na chwilę „zamienia się” w bałwanka: 

 • nabiera powietrza w policzki; 

 • przesuwa powietrze raz w jedną stronę, raz w drugą; 

 • wypuszcza powietrze z policzków i powtarza ćwiczenie. 

 

Zabawa oddechowa „Śnieżynki”. 

Dziecko otrzymuje białe piórko przywiązane do nitki, podrzuca piórko i dmucha w nie, 

starając się jak najdłużej utrzymać w górze. W tej zabawie ćwiczony jest prawidłowy oddech 

(wdech nosem, długi wydech ustami). 

 

Zabawa stymulująca percepcję słuchową „Wyrazowa zgadywanka”.  

Rodzic czyta na głos wybrane wyrazy: szelki, sowa, sanki, szalik, szyba, samochód, sarna, 

szynka, ser, szabla, sukienka, syrop, szuflada. Dziecko ma za zadanie klasnąć, gdy usłyszy  

na początku wyrazu głoskę „sz” lub tupnąć, gdy na początku wyrazu usłyszy głoskę „s”. 

 



KĄCIK MAŁEGO KUCHARZA 
 

FAWORKI (CHRUST) 

 

Składniki: 

• 2 szklanki mąki pszennej (=300g) 

• 4 żółtka 

• 1 łyżka spirytusu (lub ocet 6%) 

• ½ łyżeczki cukru 

• ½ łyżeczki soli 

• ok. 5 kopiatych łyżek gęstej, kwaśniej śmietany 

• olej lub smalec do smażenia 

• cukier puder do posypania 

 

Sposób przygotowania: 

 

• Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać żółtka, spirytus i śmietanę. Zagnieść  

na jednolitą masę. Następnie przełożyć ciasto na blat i zbijać drewnianym wałkiem ok. 

10- 15 minut. (Należy uderzać wałkiem w ciasto rozpłaszczając je, po czym ponownie 

zwinąć i znów zbijać wałkiem. Dzięki zbijaniu ciasto będzie jednolite, elastyczne,  

a po usmażeniu kruche i z dużą ilością bąbelków). 

• Ciasto rozwałkować porcjami cieniutko na blacie posypanym lekko mąką. (Ważne jest, 

aby blat podsypywać, jak najmniejszą ilością mąki. Ciasto oczekujące na 

rozwałkowanie należy przykryć ściereczką, żeby nie obsychało). Ciasto pokroić 

najpierw na paski o szerokości ok. 3- 4 cm, następnie na prostokąty lub równoległoboki 

o długości ok. 9- 10 cm. Każdy kawałek naciąć w środku i przez nacięcie przeciągnąć 

jeden koniec. 

• Faworki smażyć na rozgrzanym głębokim tłuszczu z obu stron na złoty kolor. 

Wyjmować łyżką cedzakową i odsączyć na ręczniku papierowym z tłuszczu.  

Gdy ostygną posypać grubo cukrem pudrem. 

 

 

Źródło: https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/ciastka-male-wypieki/268-faworki-chrust 

 



PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI 
 

ZABAWY NA SIEDZĄCO DLA ZMĘCZONYCH RODZICÓW 😊 CZ II 

 

Budowanie z klocków  

Razem z dziećmi wznosimy pałac, leśniczówkę, domek dla dinozaurów albo pojazd 

kosmiczny. Bardzo zmęczeni rodzice mogą się ograniczyć do dowożenia klocków ciężarówką 

na plac budowy. 

 

Zabawa w lekarza  

Ledwo żywy tata może zarezerwować dla siebie bierną rolę - pacjenta. Może dać się 

zaszczepić, osłuchać, wyleczyć sobie zęby. Potem można przebadać chore pluszaki. 

 

Wspólne rysowanie  

Bierzemy kartkę papieru, flamastry, ołówki, kredki. Rysujemy na zmianę, np. mama rysuje 

dom, a dziecko dodaje mu lokatora. Możecie też rysować indywidualnie, np. to, co się dzisiaj 

wydarzyło, swoje uczucia, marzenia (doskonały sposób, by zajrzeć w emocje dziecka, 

dowiedzieć się, co przeżyło). Kto nie lubi rysować sam, niech pozuje dzieciom do portretu (na 

leżąco 😊 ). 

 

Wyruszamy na wyprawę  

Kładziemy się razem z dziećmi w miękkim i ciepłym miejscu, zamykamy oczy i... lecimy  

w kosmos, nurkujemy koło rafy koralowej, zwiedzamy pałac z lodu. Dzieci opowiadają 

co widzą, co słyszą, co czują. 

 

Zagadki  

Gra w 20 pytań dostosowana do wieku dzieci, np.:"Zgadnij, o czym myślę? Ma cztery łapy..". 

 

Co by było, gdyby...  

Pomyślcie, co by było, gdyby mrówki były większe od ludzi, gdyby ludzie mieli ogony, 

gdyby w rzece płynął malinowy sok? 

 

Malowanie buzi  

Można do tego celu użyć specjalnych farbek do malowania po skórze lub niezbyt cennych 

kosmetyków mamy. Maluchy malują rodzicom twarze w indiańskie wzory, motylki, 

biedronki, pająki. Rodzice także mogą pomalować dzieci. 

 

Zamiana ról  

My jesteśmy "dzidziusiami", a dzieci - rodzicami. Mogą owinąć dzidziusia w wielki becik na 

podłodze, umyć mu buzię watką, nakarmić twarożkiem, uczesać, pomachać grzechotką. 

Dzidziuś może drzemać i od czasu do czasu pogaworzyć. Co za luksus! 

 

Dawno, dawno temu  

Kto lubi wymyślać bajki albo opowiadać, ma pole do popisu. Kto od fikcji woli życie, niech 

opowie, co robił, jak był mały, jak poznał mamę (tatę), jak urodziły się dzieci. 

 

 
Źródło: http://www.edziecko.pl/rodzice/1,79361,16048195,Zabawy_na_siedzaco.html 

 


