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POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 
 
 

JEŻYK CYPRIAN I PIERWSZY DZIEŃ JESIENI 

Jeżyk Cyprian był tego dnia w nastroju do żartów. Poprzedniego dnia razem z liskiem 

Kryspianem wymyślili kawał, który chcieli zrobić borsukowi Emilowi. Zaczęli go 

przygotowywać w ciągu dnia i jeżyk nie mógł się już doczekać kiedy go dokończą. Pomysł był 

następujący… 

Borsuk Emil bardzo lubił spać i potrafił spać strasznie długo. Zwykle budził się i wychodził  

z nory dopiero pod wieczór. Jego przyjaciele śmiali się nawet z niego czasami, że jak się 

kiedyś położy tak na dobre, to obudzi się dopiero po roku. Oczywiście – niektóre zwierzęta 

rzeczywiście tak robią – przynajmniej częściowo. Na przykład jeże przesypiają zimę…  

Ale teraz to było co innego. To był koniec lata i jesień nawet na dobre się jeszcze nie zaczęła. 

To zdecydowanie nie była dobra pora by zapaść w sen zimowy, a już na pewno żadne zwierzę 

nie chciało zasnąć i obudzić się w zimie. 

Właśnie z tego brał się pomysł żartu. Razem z Kryspianem nazrywali białych płatków 

kwiatków i porozrzucali wokół wyjścia z nory Emila. Jak się już obudzi i wyjdzie, to na pewno 

pomyśli, że spadł śnieg i przyszła zima. A wtedy jeżyk i lisek przyjdą i jakby nigdy nic  

w rozmowie wspomną, że to prawda. Zaproponują nawet, żeby pójść razem na sanki. Cyprian 

był bardzo ciekaw jaką minę będzie miał jego przyjaciel jak już się da nabrać i pomyśli,  

że rzeczywiście przespał tak długo. Dopiero wtedy mu powiedzą, że to żart. Śmiechu będzie  

co nie miara. 

Jeżyk usiadł niedaleko norki Emila i ustawił się do słonka ta, by promienie przyjemnie go 

całego ogrzewały. Rozglądał się leniwie po okolicy i wypatrywał różnych śladów 

rozpoczynającej się właśnie jesieni. Drzewa nie były już takie zielone jak podczas lata,  

a pojedyncze żółte liście zaczynały już z nich spadać. Falując, szybowały spokojnym ruchem  

w dół. Kołysząc się na leniwym wietrze opadały powoli niżej i niżej tak, by w końcu 

wylądować na ziemi. 

 

Leżało ich coraz więcej i pokrywały całą okolicę. Gdzieniegdzie wystawała wśród nich 

brązowa i lekko błyszcząca czapka grzyba. Cyprian pociągnął noskiem. Uwielbiał taki zapach 

grzybów. Szczególnie bardzo wyrazisty tam gdzie rosły borowiki i podgrzybki. Wciągając go 

czuł, że przenosi się w świat opowieści i legend. Zastanowił się skąd się to brało i nie był  

do końca pewien. Może dlatego, że w okolicy gdzie mieszkał Cyprian z rodziną jak był mały 

było właśnie dużo takich grzybów. I jeżyk czuł ich zapach, gdy tata opowiadał mu bajki 

wieczorem do snu. 



Jesień to czas najwspanialszych kolorów i kształtów. Właściwie w dowolnym miejscu Cyprian 

mógł usiąść lub położyć się i z zachwytem chłonąć barwy lasu. Kolory liści – złote, rude, 

zielone, pomarańczowe, żółte… Migocące i kołyszące delikatnie na wietrze. O cudownych  

i magicznych kształtach i wielkościach. Szerokie i wąskie, proste i powykrzywiane, długie  

i krótkie, podłużne i rozszerzające się.  

Jesień można było poznać też po zachowaniu ptaków. Te, które na zimę odlatują do ciepłych 

krajów zaczynały się już zbierać w coraz większe grupy. Za dnia ćwiczyły wspólne latanie 

przygotowując się do nadchodzących podróży. Przelatywały z miejsca na miejsce ustawione  

w różne formacje – linie, kolumny i inne, czasami przedziwne kształty. Ustalały w ten sposób 

które z nich i w jakim miejscu szyku będzie leciało. Mimo, że było ich coraz więcej robiły to 

nadzwyczaj spokojnie i sprawnie. 

Teraz, gdy było już bliżej wieczora zbijały się w duże zgromadzenia i z nastroszonymi piórami 

siedziały na gałęziach. Przytulały się do siebie tak, by utrzymać ciepło na teraz i na całą noc.  

O tej porze w większości siedziały już bez ruchu, a wiele z nich przysypiało włożywszy dzioby 

pod pióra skrzydeł. Tylko co jakiś czas, gdy coś się któremuś przyśniło, poruszało się mocnej 

lub podskakiwało, żeby zaraz potem znieruchomieć znowu. 

Przyglądając się usypiającym ptakom jeżyk poczuł, że i jemu też zaczynają ciążyć powieki. 

Gdy spoglądał tak na nie do góry, oczy same przymykały mu się coraz bardziej i bardziej. 

Słońce już praktycznie schowało się za drzewami i cała okolica była już zacieniona. Niebo było 

pełne gwiazd, które migotały leciutko. Tarcza księżyca wystawała tuż nad konarami drzew  

i widać ją było bardzo dobrze. 

Płatki kwiatów, które pracowicie rozrzucili wokół norki borsuka Emila przypominały teraz, 

nawet bardziej niż przedtem, śnieg w zimie. Cyprian uśmiechnął się na myśl, że Emil  

w dalszym ciągu nie wyszedł jeszcze ze swojej norki. 

Jak on może tak długo spać? – pomyślał. 

Leżąc sobie w tym miejscu od jakiegoś czasu jeżyk zdążył wymościć sobie wygodny dołek  

z liści, w którym było mu bardzo przyjemnie i ciepło. To mogło być dobre miejsce by w nim 

spędzić noc. Ziewnął szeroko i zwinął się w wygodny kłębek. Czuł się coraz bardziej śpiący. 

Przymknął oczka i wsłuchał się w ciszę wieczornego lasu. Z daleka słychać było delikatny 

szelest liści i szum wody w pobliskim stawie. Chłonąc jesień dookoła, Cyprian oddychał 

spokojnie i miarowo. 

 

 

Westchnął głęboko czując, że sen już jest coraz bliżej. A może borsuk Emil rzeczywiście 

zasnął na tak długo i obudzi się dopiero jutro? Albo może jeszcze za kilka dni….? Jeżyk był 

tak śpiący, że wcale go to już nie dziwiło. Może razem obudzą się dopiero, gdy śnieg już 

spadnie i cały świat zrobi się biały. 



Ale te myśli były już częścią snu, który się właśnie zaczynał. Na pewno będzie to sen,  

w którym okaże się  w końcu jak się udał ich żart. I na pewno wszyscy będą się razem śmiać. 

To będzie bardzo dobry sen. I z tą myślą Cyprian odetchnął jeszcze raz… i zasnął… 

Źródło: http://bajki-zasypianki.pl/bajki/pierwszy-dzien-jesieni/ 

 

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 
CO ROBIĆ, ABY WSPIERAĆ DZIECKO W DĄŻENIU DO 

SAMODZIELNOŚCI? 

 

 
Jednym z największych rodzicielskich marzeń jest doświadczenie chwili, w której dziecko  

staje się samodzielne. Od tego momentu dorosły nie musi się już dwoić i troić,  

by je jednocześnie sprawnie przewinąć, nakarmić czy ubrać. To okres, w którym dotychczas 

zaangażowany w każdą najdrobniejszą nawet czynność rodzic może na chwilę odetchnąć  

i spokojnie wypić zaparzoną właśnie kawę. 

 

Samodzielność. To przede wszystkim do niej dążymy w codziennych 

rodzicielskich zmaganiach 

 

Jak sprawić, by dziecko wyrosło na niezależnego dorosłego? Jaka jest granica między 

wspieraniem młodego człowieka w jego autonomicznym rozwoju a nadopiekuńczością 

względem jego codziennych działań? 

 

Czym jest samodzielność? 

 

Zapewne każdy rodzic definiuje ten termin indywidualnie. Dla jednych to umiejętność radzenia 

sobie w rutynowych czynnościach (kiedy dziecko samo się ubiera, zjada posiłek, korzysta  

z toalety, czesze się czy myje zęby), dla innych to też biegłość w nabywaniu różnych 

sprawności, takich jak np.: nauka chodzenia, jazda na rowerze, posługiwanie się sztućcami czy 

wiązanie obuwia. To też, a nawet przede wszystkim, gotowość dziecka do podjęcia próby 

zrobienia czegoś samemu, niekoniecznie zupełnie bez pomocy rodzica. I choć etymologia 

słowa (samo=sam, dzielność=działać) staje w opozycji do tego ujęcia, z perspektywy 

bliskościowego rodzicielstwa staje się ono ujęciem przewodnim. 



 

Ponieważ wyobrażenie dorosłych na temat samodzielności ich dzieci często opiera się  

na przekonaniu: “zrób to sam, przecież już to potrafisz”, w wielu wypadkach wyrażają oni 

swój sprzeciw, kiedy dziecko prosi o dodatkową pomoc podczas wykonywania czynności,  

z którą miało już wielokrotnie do czynienia. Czy jednak nie warto, aby dorośli podali dziecku 

pomocną dłoń nawet wtedy, kiedy w pierwszej chwili wydaje im się, że prosi o nią na wyrost. 

Czy nie warto, aby dorośli dali dziecku wybór, w jaki sposób może ono wykonać daną 

czynność, obserwowali je i wspierali, zanim uznają, że to na pewno się nie uda. 

Niewykluczone, że coś rzeczywiście się nie powiedzie (i to wielokrotnie), ale czy nie można by 

pozwolić młodemu człowiekowi na odkrycie przez niego (samodzielnie właśnie) najlepszego 

dla niego sposobu radzenia sobie z nowymi wyzwaniami? 

 

 

 

Na różnych etapach rozwoju w naszych maluchach budzą się i uruchamiają 

mechanizmy pozwalające im na naukę czegoś nowego 

 

Warto pamiętać o tym, że każde dziecko rozwija się indywidualnie i niekiedy w innym niż 

rówieśnik czasie nauczy się określonej umiejętności. Jedno z radością samo zje posiłek  

w wieku 18 miesięcy, a inne będzie potrzebowało zostać nakarmione przez rodzica. Jeden 

pięciolatek sam zawiąże sobie obuwie, a drugi będzie potrzebował pomocy kogoś dorosłego. 

Warto to zaakceptować, ale również przyglądać się dziecku, a tam gdzie trzeba, zadać sobie 

pytanie: “Dlaczego moje dziecko nie chce dzisiaj samo zawiązać sobie butów?”. Może ma  



po prostu słabszy dzień? Może potrzebuje teraz więcej troski i uwagi ze strony rodzica? 

Może zwyczajnie mu się nie chce? Czy my, dorośli, nie doświadczamy takich chwil? 

 

 
 

Źródło: http://dziecisawazne.pl/robic-aby-wspierac-dziecko-dazeniu-samodzielnosci/ 

 

 

MAŁY ARTYSTA 
Dla młodszych dzieci… 

 

Pokoloruj wiewiórkę. Narysuj obok niej 3 małe orzeszki. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla starszych dzieci… 

 

Połącz kropki i pokoloruj rysunek.  

 

 

 

 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

 

MIŚ 

Na krzesełku siedzi miś, 

Stroi miny nie od dziś. 

Macha łapką do wszystkich wokoło: 

- Chodźcie bliżej, będzie wesoło! 

 

 

 

• Dorosły recytuje dziecku wierszyk i prezentując obrazek zadaje pytania: „Który to miś 

z wierszyka?”, „Skąd wiesz, że to właśnie ten?, „Czym różni się od pozostałych?”. 

Następnie dziecko próbuje określić położenie pozostałych misiów. 

 

• Ćwiczymy buzię z misiem: 

- nabieramy powietrze jak balonik, kierujemy powietrze raz w jedną, a raz w drugą stronę; 

- przygryzamy naprzemiennie górną i dolną wargę; 

- robimy „dzióbek” ustami, skręcamy raz w jedną, a raz w drugą stronę; 

- robimy „dzióbek”, a następnie szybko się uśmiechamy; 

- przy zaciśniętych zębach rozwieramy i ściągamy wargi; 

- dolne wargi zakładamy na górne i odwrotnie. 

 

Każde ćwiczenie powtarzamy kilka razy. Dorosły prezentuje prawidłowe wykonanie każdego 

ćwiczenia. 

 

Źródło: blizejprzedszkola.pl 



KĄCIK MAŁEGO KUCHARZA 

 
PIECZONE NUGGETSY Z KURCZAKA W PŁATKACH 

KUKURYDZIANYCH 

 

Składniki: 

• 2 pojedyncze filety z piersi kurczaka 

• 1 szklanka mleka 

• 1/2 szklanki mąki 

• 1 jajko 

• sól, pieprz 

• 1 i 1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku 

• 1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku 

• 2 i 1/2 szklanki płatków kukurydzianych 

• 4 łyżki oliwy extra lub roztopionego masła 

Przygotowanie: 

• Filety pokroić na ok. 2,5 cm kawałki, doprawić solą, pieprzem i wymieszać. 

• Płatki pokruszyć lub przez chwilę miksować w melakserze lub rozdrabniaczu. 

• W misce zmiksować na jednolitą masę mleko z mąką, jajkiem, solą i pieprzem  

oraz papryką. Filety włożyć do masy i wymieszać. 

• Piekarnik nagrzać do 200 stopni C. Dużą blachę wyłożyć papierem do pieczenia. 

• Wyjmować po kawałku mięsa z ciasta i obtaczać w płatkach, układać na blaszce  

do pieczenia. Posypać solą i skropić oliwą lub roztopionym masłem (za pomocą 

pojemnika z wąską końcówką lub posmarować pędzelkiem). Piec przez 15 minut. 

 

Źródło: https://www.kwestiasmaku.com/przepis/pieczone-nuggetsy-z-kurczaka-w-platkach-kukurydzianych 

 

 

 



PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI 
 

ZABAWY W LESIE 

 

 

Wyprawy do lasu to nie tylko słuchanie śpiewu ptaków i szumu drzew. Możecie się też bawić 

szyszkami, patykami, igłami i mchem. Oto sposoby na miłe spędzenie czasu wśród drzew: 

 

• Woreczek skarbów 

Jak się bawić: nazbierajcie do worka sporo leśnych skarbów: szyszek, patyków, kamyków. 

Może być ich dużo i mogą się powtarzać, np. kilka szyszek o odmiennym kształcie, parę 

kamyków o różnym kolorze. Rozłóżcie koc na trawie i wyjmijcie wszystkie znalezione 

przedmioty. Spróbujcie je posegregować, np. według kształtu, faktury, koloru czy wielkości. 

Co to daje: rozwija umiejętność wyszukiwania przedmiotów o tych samych właściwościach  

i dzielenia ich na grupy. 

 

• Do czego to podobne? 

Jak się bawić: weź do ręki patyk lub szyszkę i zaproponuj zabawę w szukanie przedmiotów  

o podobnym kształcie. Początkowo pomóż dziecku, pokazując, że patyk jest podłużny tak jak 

np. igła. Kiedy malec zrozumie zasadę, poproś, aby wyjaśniał, dlaczego każda kolejna rzecz 

jest podobna do poprzedniej. Wyszukujcie leśne skarby na zmianę i rozmawiajcie o nich.  

Co to daje: rozwija percepcję wzrokową, ćwiczy spostrzegawczość, nazywanie  

i porównywanie kształtów, uczy opisywać rzeczywistość. 

 

• Miękkie czy szorstkie? 

Jak się bawić: spróbuj zapoznać swoje dziecko z przyrodą. Zbierz kilka leśnych skarbów 

 i po kolei dawaj je dziecku do rączki. Niech je ogląda, dotyka. Opisz słowami, jakie są. Czy są 

miękkie, wilgotne, kłujące, a może szorstkie?  

Co to daje: stymuluje zmysł dotyku, zapoznaje z otaczającym światem. 

 

• Spacerkiem po linie 

Jak się bawić: podczas przechadzki wykorzystajcie połamane gałęzie i zwalone pnie drzew, 

których w lesie jest mnóstwo. Zaproponuj dziecku „spacer po linie” – niech przejdzie  

po leżącym drzewie lub sporej i w miarę prostej gałęzi. Weź pociechę za rękę i zachęć ją  

do chodzenia po nich niczym cyrkowy akrobata po linie. Jeśli maluch nie będzie sobie radził, 

pokaż mu, jak ma ustawiać stopy.  

Co to daje: ćwiczy koordynację ruchową i równowagę, stymuluje błędnik. 

 

• Rzucanie szyszkami do celu 

Jak się bawić: zbierzcie spory zapas szyszek i znajdźcie dogodny cel do rzucania, np. pień 

grubego drzewa. Podzielcie się po równo szyszkami i rzucajcie na zmianę. Ustalcie 

odpowiednią odległość – trafienie w cel nie może być ani za łatwe, ani za trudne. Zapisujcie 

każdy celny rzut na kartce jako punkt. 

Co to daje: świetnie rozwija i usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową, uczy zabaw 

społecznych. 

 

 
Źródło:http://babyonline.pl/zabawy-w-lesie-6-wesolych-pomyslow-na-zabawy-w-lesie,katalog-zabaw-

rozwijajacych-artykul,4071,r1p2.html 

 


