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W rubryce:   

1. Podsumowanie stycznia 

2. Poczytaj mi Mamo i Tato!   

3. Uśmiechnij się! Zasłyszane w przedszkolu… 

4. Ciekawostki dla Rodziców   

5. Mały Artysta   

6. Kącik logopedyczny   

7. Kącik Małego Kucharza   

8. Zagrajmy razem 

9. Cykl: Wielcy Polacy 

 

 

Co nas czeka w lutym?   

 8.02 – godzina 8.30 – wycieczka Żabek na ASP; 

 12.02 – wycieczka Misiów i Myszek do Bochni; 

 14.02 – teatrzyk „Przygody wesołego Psiuńcia”; 

godzina 9.00 – Stattlera; 

godzina 10.00 – Czorsztyńska; 

 14.02 – Dzień Świętego Walentego; 

 15.02 – bal karnawałowy; 

 21.02 – warsztaty Bum Bum Rurki – Niedźwiadki i Słoneczka; 

 28.02 – Tłusty czwartek;



 POCZYTAJ MI MAMO I TATO!  

   

Ciąg dalszy „Ignaś. Opowieści patriotyczne”… 

… Naraz z impetem otworzyły się 

drzwi. Do pokoju jak burza wpadła Antosia. 

 - Ignaś! Ignaś! Przyjechała jakaś 

dama i prosi właśnie tatę, byśmy jutro zagrali 

koncert charytatywny! Ty i ja! 

 - Koncert charytatywny? Jutro? Ale 

my już od dawna razem nie graliśmy – 

zmartwił się chłopiec.- koniecznie musimy 

wieczorem poćwiczyć. 

 - Oj, przestań! Ty znowu swoje! Przecież ty grasz bez przerwy. – Antosia machnęła ręką 

zniecierpliwiona. – A ja nie muszę ćwiczyć, bo wszystko pamiętam. Tylko… w co ja się ubiorę? – 

Wybiegła, trzasnąwszy drzwiami. 

 - Wujku, czy mogę już skończyć czytać? Chciałabym poćwiczyć przez jutrzejszym 

występem – spytał Ignaś przez ściśnięte gardło. 

 - Oczywiście. Przygotuj się. Jutro twój wielki dzień. – Wujek poklepał go po ramieniu. – 

Na następnej lekcji opowiem ci o ważnym dla Polski wydarzeniu. O bitwie pod Grunwaldem. 

A teraz biegnij. Szykuj się na koncert. 

 Cała okoliczna szlachta zebrała się we dworze 

w Zasławnie. Antosia w błękitnej sukience z falbanami 

i kokardami w złotych włosach, Ignaś w granatowym 

garniturze usiedli do fortepianu. Z brawurą zagrali „Karnawał 

wenecki”. Rozległa się burza oklasków. 

 - Brawo! Brawo! – stojący przy fortepianie starszy 

mężczyzna wcisnął fajkę w kącik ust i klaskał zapamiętale! – 

Cóż za utalentowane dzieci! Szczególnie chłopak. Brawo, 

chłopcze! Taki syn to skarb! 

 - Syn tyle ćwiczy, że zagrałby wszystko 

z zamkniętymi oczami. – Jana Paderewskiego rozpierała 

duma. 



 - Doprawdy? – Wytworna dama ściągnęła z szyi jedwabny szal. Podeszła do fortepianu 

i przykryła klawiaturę. – A zatem do dzieła, chłopcze. Podobno potrafisz grać, nie patrząc na 

klawisze.  

 Antosia zajęła miejsce na widowni. Ignaś energicznie uniósł głowę, aż na plecach 

zatańczyły mu bujne złotordzawe loki. Zamknął oczy i bez reszty porwał publiczność. 

- Brawo, Ignasiu! – piszczała z radości Antosia. 

- To nie Ignaś, moi państwo. – Dama pokłoniła się przed chłopcem. – To Ignacy. Ignacy 

Jan Paderewski. – dodała pompatycznie. – Jakem hrabia Chodkiewiczowa, nie słyszałam tak 

utalentowanego młodzieńca.  

Po słowach hrabiny Chodkiewiczowej, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, chłopca 

zaczęto nazywać Ignacym. Wydoroślał w jeden wieczór, a miał dopiero jedenaście lat.  

- Synu, moją powinnością jest zapewnić ci wykształcenie muzyczne. Przyznam, że nie 

miałeś dotąd szczęścia do nauczycieli muzyki, ale to się zmieni.  

- Chcesz zatrudnić kogoś na stałe?  - Ignacy podniósł głowę znad fortepianu. – Lepiej, 

ojcze, kup mi nuty. Marzę o nutach Chopina. 

- Nie, Ignacy – zaprzeczał tata. – Czas poszukać szkoły dla ciebie. I to najlepszej 

z najlepszych. W samej Warszawie.  

- Naprawdę, tato?- Ignacemu rozbłysły iskierki w oczach na 

myśl o wyrwaniu się z Sudyłkowa. Codziennie pogrzeby i lamenty 

sprawiły, że od miesięcy budził się zlany potem. – Ale przecież ledwo 

starcza nam na życie. Z czego chcesz opłacać moją naukę? Skąd 

weźmiesz na to pieniądze? – Posmutniał nagle.  

- To już moje zmartwienie, synu. Nie twoje. – Jan Paderewski 

nałożył kapelusz i pogwizdując na psa, wyszedł na podwórko.  

Ojciec słowa dotrzymał. Pierwszym pociągiem, uruchomionym 

uroczyście na trasie dopiero co ukończonej linii kolejowej, dotarli do Warszawy. Pociąg miał 

wyłącznie towarowe wagony. Sześćset kilometrów dłużyło się w nieskończoność. Chłopiej kręcił 

się niespokojnie. Przerażała go rozłąka z rodziną, ale jeszcze bardziej obawiał się egzaminu 

wstępnego.  

Po przybyciu do Warszawy udali się wprost do Instytutu Muzycznego. Na ich widok 

wyszedł zza biurka niski mężczyzna. Uśmiechał się od ucha do ucha.  

- Podejdź bliżej, chłopcze. – zwróci się do Ignacego. Spojrzał mu głęboko w oczy i rzekł: -

Dobrze ci z oczu patrzy. A ja znam się na ludziach. Przyjmę cię bez egzaminu. 



- Panie dyrektorze, czy znajdzie się dla syna 

miejsce w internacie? – spytał uszczęśliwiony pan 

Paderewski. – Przyjechaliśmy aż z Podola. Chciałbym 

również wypożyczyć fortepian do ćwiczeń, jeśli można. 

- Niestety, drogi panie. – Dyrektor Apolinary 

Kątski rozłożył bezradnie ręce. – Noclegi i instrumenty 

muzyczne uczniowie muszą zapewnić sobie we 

własnym zakresie. Proszę cieszyć się, że syn jest przyjęty. To dla niego wieli honor. Zapraszam 

jutro na zajęcia.  

- Tato, nocleg łatwiej znaleźć. Ostatecznie mogę tę noc przespać na dworcu. Najpierw 

musimy wypożyczyć fortepian. – Ignacy rozejrzał się ciekawie. Nigdy dotąd nie widział tak 

wielkiego miasta.  

Ojciec Ignacego jeszcze tej nocy musiał zdążyć na pociąg powrotny, a nie znaleźli 

fortepianu, ani noclegów. Zapadł zmrok. Tu i ówdzie dał się słyszeć zgrzyt żelaznych krat. 

Sklepikarze opuszczali żaluzje. Zamykali bramy. Ludzi na ulicach ubywało.  

- Proszę pani – zdesperowany Jan Paderewski podbiegł do kobiety wychodzącej z kościoła 

świętego Jana. – gdzie tu można wypożyczyć fortepian? 

- O tej godzinie to już chyba nigdzie. – Kobieta nacisnęła mosiężną klamkę i przekroczyła 

próg świątyni, - Chyba że – odwróciła głowę- 

pójdzie pan do fabryki. Kerntopfów. Mają na 

miejscu salon i z tego, co wiem, również tam 

mieszkają. W sumie dziesięć minut stąd. Przy 

placu Krasińskich.  

Pan Paderewski ucałował dłoń kobiety. 

Pobiegł za synem, ile sił w nogach, pod wskazany 

adres. Plac Krasińskich rzeczywiście oświetlały 

nowoczesne lampy gazowe. W każdym oknie 

ogromnej fabryki Kerntopfów paliło się światło.  

- Nigdy jeszcze nie widziałem takiej ilości lamp! – Ignacy nie mógł uwierzyć, że 

kogokolwiek stać na taką ekstrawagancję.  

W przepięknych, bogatych wnętrzach lśniło mnóstwo fortepianów. Chłopiec usiadł przy 

jednym z nich i niepewnie, by nie zabrudzić klawiatury, zagrał własną kompozycję.  

- Dobry wieczór, czym mogę służyć szanownemu panu? – Starszy mężczyzna ukłonił się 

dystyngowanie. 



- Och! – wyrwało się Janowi Paderewskiemu na widok ceny instrumentu. – Chciałem 

wypożyczyć fortepian dla syna, ale… ale… nie wiem, czy jest taka możliwość. 

- My, szanowny panie, sprzedajemy fortepiany. A może zechciałby pan jednak kupić. Cena 

jak dla pana wyniesie… - Ale zanim zdążył wymienić cenę, w sklepie zjawił się młody człowiek. 

- Czy fortepian miałby być 

przeznaczony dla tego chłopca? – wtrącił 

się do rozmowy. – Nieźle gra! – 

Pochwalił Ignacego, który całkowicie 

oddał się muzyce.  

- To prawda – przyznał z dumą 

pan Paderewski. – Syn właśnie dostał się 

do Instytutu Muzycznego. Bez egzaminu- 

dodał po chwili. 

- Ależ gratuluję! – Właściciel fabryki klasnął radośnie. – Ja też jestem dymny z syna. 

Edwardzie, pozwól do nas.- gestem ręki przywołał młodego człowieka.  

- Edward Kerntopf. – Młodzieniec skłonił się nisko. – I na cóż panu kupować fortepian? 

Proszę tylko spojrzeć! Nasze fortepiany słyną z tego, że są okropnie drogie! – roześmiał się. 

- Ależ… ależ…- Pan Paderewski stał zakłopotany. – Ignacy musi na czymś grać! 

- Oczywiście! Ale w sklepie mamy dużo fortepianów, a syn tak pięknie gra, że może 

przychodzić do sklepu i grać, kiedy tylko zapragnie. Od rana do wieczora. Fortepiany nie ucierpią! 

- Słusznie, Edwardzie.- Stary pan Kerntopf popatrzył na syna z uznaniem. – Chłopiec i nasi 

klienci tylko na tym zyskają. 

- Och, dziękuję! Cóż za wielkoduszność! Jak ja się panom odwdzięczę?- Jan Paderewski 

nie posiadał się ze szczęścia. Lecz nagle posmutniał. 

- Co się stało, przyjacielu? – Właściciel fabryki rozłożył bezradnie ręce. – nie jesteś 

zadowolony z naszej oferty? 

- Oczywiście, że jestem. Martwię się, że nie znalazłem jeszcze noclegu dla syna. Może 

panowie znają jakąś porządną rodzinę, która, oczywiście nie za darmo, użyczyłaby synowi 

noclegu i opieki? 

…ciąg dalszy nastąpi… 

 

Źródło: Wioletta Piasecka, Ignaś. Opowieści patriotyczne., wyd. Niko, s. 32-41. 



Uśmiechnij się – zasłyszane w przedszkolu…. 

 

Dzieci zostały zapytane o to, w czym są najlepsi ich dziadkowie oraz czym się zajmują. Oto 

najciekawsze wypowiedzi dzieci: 

 

Niedźwiadki: 

  „A mój dziadek to jest najlepszy w oglądaniu telewizji”  

 „Babcia jest najlepsza w pomidorowej”  

 „A mój dziadek to nawet chodzi do pracy i ma dzieci” 

 „Nie wiem, co robi dziadek, bo jestem ciągle zajęty i nie mam czasu sprawdzać” 

 

Myszki: 

 „Moja babcia najlepiej gotuje rosół i pomidorową”; 

 „Moja babcia ćwiczy brzuszki i robi lody”; 

 „A mojej babci to nawet już rosną wąsy” 

 „Dziadek opowiada mi o Polce” 

 „Mój dziadek piecze ciasta” 

 

Żabki: 

Nasze babcie lubią: czytać, przytulać, podlewać kwiatki, gotować i KISIEĆ ogórki  

Dziadkowie lubią naprawiać rzeczy, czytać książki, oglądać filmy i oglądać MOTORÓW 

  

 

Misie: 

 „Mój dziadek…: 

 …drapie zdrapki; 

 …naprawia prądy ; 

 …zajmuje się kanałami telewizyjnymi ; 

 …kiedyś zdobywał puchary” 

 

 

 



„Moja babcia…: 

 …zajmuje się zupą; 

 …ogląda seriale; 

 …pracowała na budowie 

 …układa karty w komputerze”.  

 

Krasnoludki: 

 „Babcia jest najlepsza w robieniu ciasta, pierogów z cukrem, w budowaniu bałwana” 

 „Dziadek jest najlepszy w gilgotaniu, w zbieraniu MUSZELKA, w ubieraniu choinki, 

w budowaniu, w dmuchaniu balonów, w mieleniu młynkiem”  

 „Moja babcia zajmuje się bratem, bo jest chory, rano pracuje w domu/ pracuje w pracy/ 

pracuje w szkole/ leży”; 

 „Mój dziadek pracuje w szkole, prowadzi autobusy, leczy chore nóżki i ćwiczy z dziećmi, 

jest mechanikiem/ lekarzem” 

 „Mój dziadek jest najlepszy w zarabianiu pieniążków”  

 

 

Źródło: grupy przedszkolne.  



CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 
 

MAMO! TATO! CHCĘ BYĆ SAMODZIELNY! 

… czyli wyręczanie dzieci przez rodziców w czynnościach dnia codziennego. 

 

 

 



 

 

Źródło: https://slideplayer.pl/slide/804249/ 



MAŁY ARTYSTA  
 

Zrób to sam!  Wykonaj bałwanka ze skarpetki podążając za ilustracjami. 

Do wykonania bałwanka potrzebne będzie: 

skarpeta; ryż/ kasza/ lub inne ziarna; sznurek do przewiązywania bałwanka;  flamaster czarny; 

czarny i pomarańczowy materiał lub filc (zamiennie pomarańczowy pompon kreatywny 

a flamastrem dorysować pozostałe elementy); klej na gorąco lub klej Magic; ruchome oczka*; 

 

*dla chętnych 

Źródło: https://stylowi.pl/26488033 

  



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

Zabawa oddechowa – Karnawałowy bal baloników 

Nadmuchiwanie baloników - ćwiczenia te wzmacniają i regulują siłę wydechu. 

Przygotowujemy  baloniki w różnych kolorach i kształtach. Wspólnie z dzieckiem nadmuchujemy 

najpierw proste balony, następnie trudniejsze. Kto nadmucha szybciej? Kto więcej? 

Nawet jeśli nie udało się nadmuchać baloników do końca, one i tak cieszą się, że mogą  tańczyć 

z nami.  

Podrzucamy baloniki, dmuchamy na nie tak, by „tańczyły” w powietrzu. Włączamy muzykę. 

Umawiamy się z dzieckiem, że tańczymy tylko wtedy, gdy gra muzyka. Gdy przestanie, musimy 

zatrzymać  się i złapać któryś z baloników. Ponownie włączamy muzykę – i pląsamy z balonikiem. 

Co to? Jeden balonik pękł i uchodzi z niego powietrze: robimy wdech i wraz z wydechem, coraz 

ciszej wypowiadamy: sssssss. Następne baloniki pękają! Wraz z wydechem wypowiadamy: ssssssss 

raz ciszej, raz głośniej. 

 

Zabawa logopedyczna- Kulig 

Wybierzmy się w szaloną podróż saniami, ciągniętymi przez koniki. Możemy wykorzystać nasze 

ulubione piosenki, szybkie utwory muzyczne. Wybierajmy muzykę o zróżnicowanym tempie 

i wyraźnym rytmie. Pokażmy maluchowi, jak zmienia się tempo ruchu konika wraz ze zmianą tempa 

utworu lub różnych utworów. Zachęcajmy, by poruszał się w rytm granej melodii. 

Gdy gra muzyka, koniki cwałują, gdy cichnie, koniki zatrzymują się i parskają: wraz z wydechem, 

z wysuniętymi i zamkniętymi wargami. Podczas parskania  wargi powinny drgać. Koniki rżą: 

iiiichachaaa (powtarzamy)!!! Znów gra muzyka – koniki pędzą. Muzyka milknie – koniki 

zatrzymują się, ale za chwilę ruszą znowu, pokażemy jak - koniki kląskają: przyklejanie i odrywanie 

języka od podniebienia górnego, połączone z dźwiękiem kląskania – na zmianę szybko, wolno, 

szybko, wolno. 

 

 

Źródło:https://www.dziecirosna.pl/przedszkolak/problemy_z_mowa/zimowe_zabawy_logopedyczne.html 



KĄCIK MAŁEGO KUCHARZA   
 

Kolorowe koreczki na bal karnawałowy 

Składniki na zdrowe i śliczne przekąski: 

 ser żółty; 

 dobry, pełnoziarnisty chleb lub okrągłe chrupki; 

 maliny; 

 winogrona; 

 cukinia; 

 długie wykałaczki lub patyczki do szaszłyków. 

 

Jak zrobić zdrowe przekąski na przyjęcie: 

Kroimy ser żółty na szerokie plastry, a później na kwadraty. To będą podstawki naszych koreczków. 

Nabijamy na patyczki winogrona przekłuwając je nie po środku lecz z jednej strony. Na czubku 

umieszczamy malinę lub inny owoc w kontrastowym kolorze (może to być na przykład czarna 

winogrona). Tak przygotowany patyczek z owocami wbijamy w żółty ser. 

Tniemy cukinię na cienkie paseczki specjalnym obierakiem – może być taki jak do obierania 

ziemniaków.  Z sera wycinamy gwiazdki. Nabijamy wszystko na patyczek i stawiamy tą „choinkę” 

na podstawce z chleba. 

Smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/kokardki-karnawalowe/ 

 



ZAGRAJMY RAZEM 
Sudoku obrazkowe nawiązujące do opowieści o rymującym Rudolfie. Zabawa polega na 

umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie. 

 
 

 
 

 



CYKL: WIELCY POLACY 

 
 

Poza Józefem Piłsudskim także inni politycy, czyli ludzie zajmujący się sprawami państwa, 

służący obywatelom i z ich woli sprawujący rządy, zasłużyli się Polsce i przyczynili do tego, że 

odzyskała niepodległość. 

 

ROMAN DMOWSKI, 

gdy Polska była w niewoli, uczył rodaków, 

jak obronić polskość i stworzyć silny naród 

gotowy do odbudowania niepodległego 

państwa w odpowiednim momencie. W czasie 

wojny przebywał we Francji i czas 

przypominał przywódcom innych państw 

o  tym, że Polska powinna powrócić na mapę 

Europy. 

Takie troszczenie się o sprawy własnego kraju 

na forum różnych państw nazywamy 

dyplomacją. Roman Dmowski okazał się 

bardzo dobrym dyplomatą, gdyż udało mu się 

przekonać wielu ważnych polityków, że 

Polska musi być znowu wolna. 

 

 

WINCENTY WITOS, 

był znanym politykiem chłopskim, to znaczy reprezentował ludzi mieszkających i pracujących na 

wsi. Sam właśnie pochodził ze wsi i był właścicielem gospodarstwa rolnego. Aż trzy razy 

zostawał premierem rządu polskiego; po raz pierwszy w czasie wojny z bolszewikami, gdy ważyły 

się losy Polski. Zawsze przypominał, że chłopi mają wielki udział w odbudowie niepodległego 

państwa, gdyż nawet pod zaborami potrafili obronić swoją ziemię, wiarę w Boga i polskość. 


