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POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

Bajeczka wielkanocna 

(Agnieszka Galica) 

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

- Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. – Daj nam jeszcze pospać, dlaczego już musimy 

wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

-Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty. 

Gdy na gałązkach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk, puk! I przygrzewało mocno. 

- Stuk, stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką.  

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. 



 
 
 

Teraz słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą 

trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło 

na łąkę. 

- Co się stało? – zajączek przecierał łapką oczy. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić 

jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zagubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.  

- To już święta, święta – szumiały wierzbowe kotki (…) 

(Źródło: „Wiersze i opowiadania nie tylko do czytania - antologia literatury dziecięcej”, red. 

Wiesława Żaba-Żabińska,  Wyd. MAC Edukacja, Kielce 2006, s. 109) 

 

  



 
 
 

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 

ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU 

DO NAUKI PISANIA 

 

Jak wiadomo, przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki pisania stanowi 

jeden z ważniejszych elementów edukacji, gdyż warunkuje osiągnięcie dojrzałości szkolnej. 

W myśl założeń systemu wychowania przedszkolnego przygotowanie do nauki pisania 

powinno odbywać się poprzez zapewnienie warunków i organizowanie odpowiednich sytuacji 

wychowawczo-dydaktycznych, które w naturalny sposób będą kształtowały różnorodne 

umiejętności niezbędne do opanowania tej sprawności. 

 

Proces przygotowania dzieci do nauki pisania rozpoczyna się już w grupie trzylatków,  

a intensyfikuje w kolejnych latach pobytu w przedszkolu. 

Na czynność pisania mają wpływ następujące obszary: 

• psychologiczny- obejmuje analizę i syntezę dźwiękową, wzrokową i ruchową. W tym 

aspekcie ważne jest wywołanie w świadomości dziecka wyobrażenia litery 

odpowiadającej danej głosce; 



 
 
 

• fizjologiczny- element ten dotyczy procesu pisania polegającego na skomplikowanych 

pobudzeniach nerwowych i ich integracji w korze mózgowej oraz aparacie ruchowym 

ręki; 

• motoryczny- odnosi się do ruchów motoryki dużej ramienia, przedramienia i motoryki 

małej, mianowicie ruchów kości dłoni i palców. Konieczna zatem jest bardzo dobra 

sprawność nadgarstka i trzech palców: kciuka, wskazującego i środkowego. 

 

Na umiejętność pisania ma wpływ wiele czynników. Należą do nich: orientacja 

przestrzenna, dzięki której dziecko rozumie oraz wskazuje kierunki: na wprost, na prawo, na 

lewo; powinno też rozpoznawać strony w schemacie własnego ciała. Koordynacja wzrokowo-

ruchowa w zakresie motoryki dużej, małej i równowagi oraz wypracowanie dobrej pamięci 

ruchowej, która ułatwia najmłodszym wierne odtwarzanie różnych wzorów w rozmaitych 

układach. Zarówno prawidłowy nacisk na powierzchnię kartki w trakcie pracy z narzędziem 

pisarskim, jak i wyeliminowanie nieprawidłowego napięcia w obrębie palców dłoni. Właściwa 

postawa w trakcie pisania- proste plecy , odpowiednia wysokość stolika, ułożenie obręczy 

barkowej, miednicy i stóp. Wyćwiczona sprawność ręki, w tym stawu barkowego, 

przedramienia, mobilność nadgarstka, palców i kciuka. Odpowiedni chwyt narzędzia 

pisarskiego. 

Szczególne trudności dostrzega się u dzieci, które po raz  pierwszy uczęszczają do 

przedszkola. Zdarza się, iż mają trudności z odwzorowanie kształtów na powierzchni kartki, 

rozplanowaniem rysunku, brakiem płynności ruchów ręki i tempem pracy, które bywa nieco 

wolniejsze. Część przedszkolaków  boryka się także z problemem tzw. nieustalonej dominacji 

lateralnej, co znaczy, że wykonuje czynności zamiennie- raz prawą, raz lewą ręką. 

Problemy i trudności, jakie dziecko napotyka przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów 

w trakcie rysowania, nie sprzyjają rozbudzeniu zamiłowania do tej czynności, wręcz 

przeciwnie- niezadowalające efekty pracy mogą zniechęcić dziecko do dalszego działania 

w  tym obszarze. Dlatego należy podejmować różnorodne czynności, zadania, prace, 

zabawy, które będą wspierać najstarszych przedszkolaków w osiąganiu dojrzałości związanej 

z przygotowaniem do pisania. Dobrym pomysłem są różnorodne ćwiczenia i zabawy 

o charakterze manualnym. Warto wspomnieć chociażby o rozmaitych technikach malowania, 

które dla przyszłej nauki pisania mają niebagatelne znaczenie ze względu na rodzaj ruchów 

i pracy mięśni ramienia oraz ręki. Dzięki malowaniu zwalniamy napięcie mięśniowe, co 

pozwala na swobodę pracy ręki. Wydzieranka z kolei jest zarówno atrakcyjną jak i trudną 



 
 
 

techniką. Wymaga ukształtowania do pewnego stopnia koordynacji ruchów rąk i współpracy 

palców. Stwarza niebagatelne warunki do motorycznego ćwiczenia dłoni, co w efekcie 

prowadzi do dużej wrażliwości czuciowej opuszków palców. Do ćwiczeń najlepiej użyć 

różnorodnych gatunków papieru, gazety, kartonu, pergaminu, bibuły, folii aluminiowej. Na 

uwagę zasługuje również lepienie, które ma ogromne znaczenie w rozwijaniu sprawności 

manualnej. Czynności takie, jak ugniatanie, formowanie, ściskanie różnych mas plastycznych 

angażuje  wszystkie mięśnie i stawy śródręcza oraz staw nadgarstka. Stemplowanie zaś stwarza 

możliwość zaangażowania całej dłoni, dostosowania napięcia  mięśni do projektowanego 

efektu. Podczas odbijania stempla dziecko ma możliwość kontrolowania swoich ruchów i ich 

doskonalenia. Także rysowanie jest czynnością przygotowującą dzieci do nauki pisania. 

Podnosi poziom sprawności manualnej, rozwija spostrzeganie i myślenie, gdyż samo narzędzie 

skłania do analizowania ruchem wyobrażeń rzeczywistości, które dziecko próbuje przedstawić. 

Rysując, przedszkolak pozostawi ślad kreski z kierunkiem ruchu, jaki zainicjował jego 

wykonanie. W ten oto właśnie sposób uczy się łączyć wzorzec wzrokowy z wzorcem 

kinestetycznym , przenosząc prawo i lewostronne związki wzorca kinestetycznego na bodźce 

wzrokowe. Wspomnieć należy też o ćwiczeniach  graficznych, których celem jest wyrabianie 

płynności i precyzji ruchów ręki przy pisaniu. Wśród nich na uwagę zasługuje pogrubianie 

konturów figur, prostych szlaczków, łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą, 

przerysowywanie za pomocą kalki technicznej. Stopniowo wprowadzać rysowanie coraz 

mniejszych i coraz bardziej złożonych form, dzieci usprawniają drobne ruchy ręki ułożone 

w pozycji jak przy pisaniu. 

 

We wspieraniu przygotowania do nauki pisania ważne miejsce zajmują również 

następujące aktywności : ćwiczenia rozmachowe- usprawniające całą rękę ; układanie 

różnorodnych wzorów z mozaiki geometrycznej, konstruowanie z klocków; kreślenie po 

wykropkowanym śladzie; przetwarzanie prostych obrazów ruchowych na obrazy graficzne, np. 

labirynt; obrysowanie szablonów różnych kształtów; wykonanie „ plastelinowych obrazków”; 

zabawy paluszkowe doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową; wykonanie prac na różnych 

formatach papieru różnorodnymi narzędziami; układanie wzorów literopodobnych; wycinanie 

z papieru, filcu, kartonu, tworzywa sztucznego; majsterkowanie z tworzywa przyrodniczego; 

wypełnianie prac różnym materiałem: kaszą, ryżem, wełną, plasteliną: ćwiczenia na stymulację 

dotykową: malowanie palcami, różnicowanie ciepłe/zimne, masażyki: zabawy sensoryczne 

z wykorzystaniem różnych faktur, materiałów, substancji. 



 
 
 

Przygotowanie najmłodszych do nauki pisania to proces niezwykle złożony, 

wymagający od dziecka potężnej pracy. Wyrabianie gotowości do nauki pisania poprzez 

zastosowanie m.in. technik plastycznych, działalności konstrukcyjno-technicznej ułatwia 

osiągnięcie dojrzałości szkolnej w opisywanym obszarze. Tak szerokie i różnorodne 

przygotowanie od strony manualnej ułatwi przejście najstarszym przedszkolakom do realizacji 

ćwiczeń polegających na kreśleniu wzorów o charakterze literopodobnym. Toteż jednym 

z priorytetowych zadań powinno być rytmiczne i systematyczne realizowanie wieloetapowego 

oraz wszechstronnego oddziaływania na dzieci w zakresie przygotowania do nauki pisania. 

 

Źródło: Bliżej Przedszkola nr3.210/2019 s.16 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

ZAGRAJMY RAZEM 

Źródło: printoteka.pl 



 
 
 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

 

 

 



 
 
 

 

Źródło: logopestka.pl 

  



 
 
 

MAŁY ARTYSTA 

 

 

 

Przed wami ważne zadanie😊 

WIELKANOC 

Z tej okazji zachęcamy do wykonania Wielkanocnej Pisanki. Metoda i technika dowolna. 

Wykorzystajcie wszystko, co przyjdzie wam do głowy, a swoimi dziełami podzielcie się z nami. 

😉 

Prześlijcie swoje prace  na adres: niedzwiadkibajlandia@gmail.com 

Wasze prace ukażą się w kolejnym wydaniu „Wieści z Bajlandii”  
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Wykonane zadania z marca: 

Marzanna w wykonaniu Piotrusia z grupy Kaczuszek: 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

ZDROWO I SPORTOWO 

 

  



 
 
 

 

Źródło: www.kidsandsport.pl 
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ANGIELSKI DLA DZIECI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Zdrowia, pogody ducha 

Wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju 

oraz wesołego "Alleluja!" 

 

Życzy cały personel  

Publicznego Przedszkola  

BAJLANDIA 

 


