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! WAŻNE ! 

 

Wszelkie informacje dotyczące pracy przedszkola, 

prosimy śledzić na stronie internetowej www.bajlandia.org 

 

 



POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

 

O „ dziwnym” wyścigu pszczółek 

(Agnieszka Wentrych) 

 

Ignaś był małą pszczółką, która mieszkała w ulu w pasiece wujka Wojtka. Ignaś, 

podobnie jak inne pszczółki, już od najmłodszych lat uczył się zbierać nektar z kwiatów na 

pobliskiej łące i pomagał dorosłym pszczołom w ich pracy. W ulu, gdzie mieszkał Ignaś, 

organizowano dla pszczółek konkursy. Podczas tych konkursów pszczółki miały zebrać do 

swoich koszyczków nektar w jak najkrótszym czasie. Wygrywała ta pszczółka, która 

najszybciej zebrała nektar i z pełnym koszyczkiem wracała do ula. Pszczółka, która 

zwyciężyła, otrzymywała złoty medal, który mogła zawiesić sobie na szyi. 

Ignaś brał udział w każdym konkursie, ale żadnego jeszcze nie udało mu się wygrać. 

Na metę przybywał czwarty, albo piąty. Zawsze wtedy był bardzo smutny i zezłoszczony, 

czasem płakał żałośnie, czasem krzyczał i odgrażał się. Kilka razy próbował nawet 

oszukiwać- albo podkradał komuś nektar z koszyczka, albo przeganiał jakąś pszczółkę 

z kwiatka, z którego zbierała nektar, albo próbował wylecieć z ula jeszcze przed sygnałem 

startu. Na nic jednak zdały się te jego oszustwa- sędzia zawsze rozpoznał je i przyznawał 

Ignasiowi ujemne punkty. Raz nawet wykluczył Ignasia z wyścigu. Ignaś z żalem patrzył na 

cieszących się zwycięzców wyścigu i marzył  o tym , aby też zdobyć kiedyś medal. 

Pewnego lata Ignaś wraz z rodzicami poleciał na wakacje do innego ula, który mieścił 

się w pasiece pana Tomasza. W tym ulu także organizowano dla małych pszczółek zawody 

w  zbieraniu nektaru. Ignaś nie brał w nich udziału, ale z zaciekawieniem oglądał konkurs. 

Zasady były takie same, jak w ulu Ignasia- wygrywała ta pszczółka, i ta też pszczółka 

otrzymywała medal, która pierwsza wróciła do ula z koszyczkiem pełnym nektaru. Jednak 

Ignaś zaobserwował podczas tego konkursu coś niebywałego. Otóż pszczółka Klara, która 

przybyła do ula czwarta- a więc nie wygrała konkursu i nie otrzymała medalu- zamiast się 

smucić i złościć, skakała z radości i przyjmowała gratulacje od rodziców i trenera. 

- Jak to?- zdziwił się Ignaś.- Dlaczego ona się cieszy, skoro nie była pierwsza na mecie? Ignaś 

był bardzo tym zaciekawiony i postanowił zapytać o to Klarę. Pszczółka Klara wyjaśniła 

Ignasiowi: 

- Cieszę się, ponieważ w tym miesiącu przyfrunęłam do ula jako czwarta, a w ubiegłym 



byłam  piąta na mecie- tak więc poprawiłam swój wynik. 

- Ale przecież nie dostałaś medalu...- dziwił się niezmiernie Ignaś. Klara wyjaśniała więc 

dalej : 

- Dla mnie najlepszą zabawą i nagrodą jest udział w konkursie. Cieszę się, że mogę w nim 

uczestniczyć. A wygrywam sama ze sobą zawsze wtedy, kiedy sprawniej zbieram nektar 

i latam szybciej niż w ubiegłym miesiącu. Nie medal jest najważniejszy, ale wspólna zabawa 

z przyjaciółmi i poprawienie swojego wyniku. 

- Hm...Teraz chyba zaczynam rozumieć, o co chodzi w tych „wyścigach”- pomyślał Ignaś. - 

Nie chodzi o to, żeby pokonać innych, ale żeby starać się za każdym razem poprawić swój 

poprzedni wynik.  

Źródło: Agnieszka Wentrych, „Zanim wkroczy specjalista”, wyd. Cebp; 

 

  



CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 

 
Sposób na  depresję klimatyczną? 

DZIAŁANIE! 

Jak rozmawiać z dziećmi o klimacie, by nie straszyć i nie potęgować przygnębienia? 

Jak to robić, by jednocześnie zaszczepić w nich poczucie odpowiedzialności za to co dzieje 

się z przyrodą i otaczającym nas światem? 

Globalne ocieplenie, topniejące lodowce, wymierające gatunki roślin i zwierząt, coraz 

bardziej ekstremalne kataklizmy i zjawiska pogodowe...Oddychamy trującym smogiem, grozi 

nam deficyt wody pitnej, a emisja CO2, zamiast maleć lub pozostawać na niezmiennym 

poziomie, niezmiennie rośnie. Naukowcy dowodzą, że jeśli nie uda nam się wprowadzić 

konkretnych zmian w sposób eksploatowania środowiska, w którym żyjemy, najbliższe 

kilkadziesiąt lat zapowiada się dramatycznie. 

 

DEPRESJA KLIMATYCZNA 

Takie informacje wprowadzają w przygnębienie i poczucie bezradności wielu 

dorosłych; w literaturze naukowej coraz częściej pojawia się pojęcie depresji klimatycznej. 

Psychologowie ostrzegają, że na przygnębienie spowodowane fatalnym stanem naszej planety 

narażone są najbardziej dzieci i nastolatki. 

Małe dzieci być może nie rozumieją wszystkiego, nie łączą jeszcze przyczyn i skutków, ale 

informacje o katastrofie klimatycznej do nich docierają i bez wątpienia wpływają na ich 

samopoczucie, emocje, poziom stresu. 

 

MOC DZIAŁANIA 

Sprawdzonym sposobem na przeciwdziałanie poczuciu beznadziei i bezradności jest 

… działanie! Nie tylko w tej sytuacji pomaga ono uporać się z niepokojem i przygnębieniem. 

Po pierwsze, kieruje naszą uwagę na konkretne metody oraz efekty działania. Po drugie, 

wzmacnia poczucie kontroli i tego, że mamy na coś wpływ. I wreszcie- pomaga odnaleźć 

celowość i sens w codziennym życiu. 

 

 

 



CO MOŻESZ ZROBIĆ: 

ZASZCZEP MIŁOŚĆ DO PRZYRODY. Spędzaj z dziećmi jak najwięcej czasu 

w plenerze, obserwujcie rośliny i zwierzęta, odwiedzajcie parki narodowe i rezerwaty. 

Uprawiajcie razem ogródek- choćby maleńki, w skrzynce na balkonie lub parapecie. 

DOSTRZEGAJ ZMIANY. Już dziś można łatwo dostrzec dowody na globalne ocieplenie 

klimatu. Zamiast załamywać ręce, dostrzegaj zmiany i rozmawiaj o nich z dziećmi. 

Tłumacząc dziecku zjawisko ocieplenia klimatu, podkreślaj, że katastrofa nie wydarzy się 

z dnia na dzień, a warunki, w jakich żyjemy, będą się zmieniać powoli i ludzkość będzie się 

stopniowo do nich dostosowywać. 

DAWAJ DOBRY PRZYKŁAD. Segregowanie śmieci, przesiadka z samochodu na rower, 

hulajnogę lub transport publiczny, używanie wielorazowych naczyń i bidonów, 

ekologicznych pieluch...Jest tak dużo rzeczy, które można zrobić w trosce o naszą planetę. 

A dzieci uważnie Cię obserwują i najefektywniej uczą się właśnie przez modelowanie. 

POMÓŻ ZROZUMIEĆ. Nie tylko dobry przykład, ale także rozmowa na temat ekologii, 

tłumaczenie , na czym polega recykling, korzystanie z odnawialnych źródeł energii i emisja 

CO2 mogą naprawdę dużo zmienić w dziecięcym postrzeganiu świata. Wytłumaczenie 

skomplikowanych zjawisk prostymi słowami to sztuka- czasem warto sięgnąć po pomoce 

naukowe takie jak książki i filmy. 

UWIERZ W MOC KOLEKTYWNEGO DZIAŁANIA. Czasem trudno jest uwierzyć, że 

jednostkowymi działaniami możemy cokolwiek zmienić. A namawianie do działania dzieci- 

czy to nie jest przypadkiem śmieszne i niestosowne? Wszak to rządy państw i gigantyczne 

korporacje mają moc sprawczą i mogą doprowadzić do znaczących zmian, a nie anonimowe 

jednostki. Takie wątpliwości są uzasadnione, ale pamiętaj, że ucząc dziecko 

proekologicznych zachowań, wpływasz na to, w jaki sposób będzie w przyszłości postrzegało 

otaczający je świat. To nauka nie tylko dbania o innych i empatii, ale też społecznego 

zaangażowania. I tak, to prawda, że jednostkowe działanie nie zatrzyma zmiany klimatu, ale 

miliony jednostek- już tak. Czasami sens tkwi właśnie w dokładaniu swojego jednostkowego 

wysiłku do zbiorowego działania. 

Wpływamy na innych, ci inni wpływają na kolejne osoby. Tak tworzą się ruchy oddolne, 

które z czasem przybierają na sile. 

 

 

 

 



 

Źródło: DZIECKO/Edukacja i zabawa, Grudzień 2019 

 

 

 

 

 



MAŁY ARTYSTA 
 

Latawiec 

 

 

Materiały: 

 kolorowe kartki; 

 gładka, kolorowa bibuła; 

 rafia; 

 klej; 

 nożyczki; 

 taśma dwustronna; 

 

Z żółtej kartki wycinamy dwa jednakowe szablony latawca. Na jeden z nich naklejamy 

białą, gładką bibułę, a na nią kwadraciki wycięte z również z gładkiej ale kolorowej bibuły. 

Na to przyklejamy drugi szablon. Do górnej części latawca przyklejamy kawałek rafii tworząc 

pętle i do dolnej również przyklejamy rafię - to ogon latawca. Do ogona doklejamy kokardki 

wycięte z kolorowego papieru. GOTOWE  

 

Źródło: https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1397-latawiec-2 

  

  



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

„Latarnia morska” 

         Wiersz ten służy do ćwiczeń wydłużających fazę wydechową podczas mówienia, 

kształtujących umiejętność równomiernego wydychania powietrza i wytwarzania dźwięków 

z różną siłą głosu (głośno, cicho). Jednocześnie uwrażliwiony jest słuch mowny (dzieci 

naśladują dźwięki demonstrowane przez prowadzącego), usprawniane są również narządy 

mowy, zwłaszcza wargi. 

Wśród mgły i nocy 

rozlega się dźwięk 

długi i głośny 

niczym wilka jęk: 

Uuu./uuu…/uuu… 

     Dźwięk jednostajny 

     do uszu dociera 

     rybaka na kutrze, 

     a w porcie- dokera: 

     Uuu…/uuu…/uuu… 

Głośno i długo 

syrena buczy. 

drogi do portu 

zbłąkanych uczy: 

- Uuu…/uuu…/uuu… 

     Wśród morskich głębin, 

     szumu wielkich fal 

     niesie się wycie, 

     hen…w morską dal; 

     -Uuu…/uuu…/uuu… 

Na morzu kuter 

rybacki stoi. 

A tu wśród nocy 

nie widać boi 

rybak na kutrze 

minę ma srogą: 

- czas mi do domu, 

lecz którą drogą? 

     Rozbrzmiewa wokół 

     jednostajny dźwięk, 

     długi i głośny 

     niczym wilka jęk: 

     -Uuu…/uuu…/uuu… 

     Dźwięk ten syreny 

     do kutra dociera, 

     z radości ręce 

     rybak zaciera. 

będzie za dźwiękiem 

płynąć do domu, 

nie da syrena 

 zginąć nikomu. 

-Uuu…/uuu…/uuu…* 

-Uuu…/uuu…/uuu…^ 

  

W miejscach oznaczonych (*^) dzieci, naśladują wycie syreny latarni morskiej- jak najdłużej 

na jednym wydechu wypowiadają z jednakowym natężeniem głosu: Uuu…./uuu…/uuu…- 

cicho(*) lub głośno(^). Pojedyncza kreska oznacza pauzę na nabranie powietrza ustami (/). 

Źródło: http://www.ppp-tomaszow.pl/page/125/proste-cwiczenia-logopedyczne-do-wykonywania-w-

d.html 



ZDROWO I SPORTOWO 
 

 
Źródło: http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/lato/ 

  



ZAGRAJMY RAZEM 

 

Materiał zawiera 3 plansze z 32 kartami do gry typu „Ja mam. Kto ma?” z obrazkami 

przedstawiającymi atrybuty lata i wakacji. Wydrukowane, wycięte wzdłuż przerywanej linii 

i potasowane karty rozdajemy wśród graczy. Wybrana osoba rozpoczyna grę, wykładając 

kartę i odczytując zdania i nazwy obrazków przedstawionych na karcie. Osoba, która ma kartę 

z obrazkiem wymienionym przez pierwszego gracza, kontynuuje grę. Ten, kto pierwszy 

pozbędzie się wszystkich kart, wygrywa. 

 

 



 

 
Źródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/4076 

 



Cykl: WIELCY POLACY 

PISARZE I POECI 

Polscy pisarze i poeci mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami. Wśród naszych 

literatów są laureaci różnego rodzaju nagród, z których najważniejsza jest Nagroda Nobla. 

Polskie dzieła literackie przetłumaczone zostały na wiele języków i znane są na całym 

świecie. Często duży wpływ na polską literaturę wywierały historia i polityka. Wiele dzieł 

naszych pisarzy i poetów powstało na emigracji. 

 

Tworzył w epoce renesansu, 

zwanej też odrodzeniem. Nazywa się 

go Janem z Czarnolasu, od wsi, 

w której mieszkał. Popularność 

przyniosły mu fraszki. Zasłynął przede 

wszystkim „Trenami” stworzonymi po 

śmierci córeczki Urszulki. Napisał też 

pierwszą polską tragedię. Nosiła ona 

tytuł „Odprawa posłów greckich”. 

Dzięki Janowi Kochanowskiemu 

polska poezja została zauważona w Europie. Język, jakim się posługiwał, jest zrozumiały 

także obecnie, mimo upływu ponad 400 lat od powstania jego dzieł. 

 

 
 


