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Poczytaj swojemu dziecku…
Zaczarowane klocki 

Zaczęłam od zamku. Wiecie jak to jest – na plaży też zwykle zaczyna się od zamku z piasku,  
a  potem do głowy zaczynają przychodzić ciekawsze pomysły.  Na przykład w zeszłym roku na
wakacjach w Jastarni zrobiłam syrenę z włosami z wodorostów, pępkiem z muszelki i pięknym
ogonem ze świecącymi bursztynami. Niestety te „bursztyny” okazały się rozbitą butelką. Ktoś to
zostawił na plaży i Tata nie był zadowolony, gdy zobaczył czym się bawię. Zabrał syrenie całą
biżuterię z ogona i wyrzucił do kosza przy wyjściu z plaży. Nawet przez chwilę byłam obrażona.
Przez chwilę, bo Tata usypał syrenie na pociechę konika morskiego. Ale ja przecież nie o plaży, nie
o piasku i nie o syrenie miałam opowiadać.
Budowałam pewnego dnia zamek z tych moich
klocków ze strychu cioci. Na samym dole
ustawiłam niemalowane. Z nich też powstały
grube kolumny i łuki a nawet fontanna na środku
placu. Do wież użyłam już tylko samych
kolorowych. Wydawało mi się, że konstruuję
tęczę, tak były piękne. I teraz słuchajcie. Gdy
położyłam ostatni daszek na najwyższej wieży,
poczułam, że coś mnie ochlapało po twarzy.
Spojrzałam na fontannę, a z niej wytryskiwała
woda coraz większym i większym strumieniem.
Razem z fontanną rosła moja budowla i już po
chwili siedziałam w cieniu ogromnego
zamczyska. Czy myślałam, że to sen? Dzieci tak
szybko nie wątpią w cuda, jak dorośli, którzy
zamiast skakać z radości, że coś niezwykłego się
wydarzyło, stoją, przecierają oczy, kręcą wąsem (jeśli go mają) i się dziwią. Czasem nawet szczypią
się w policzki. Serio. Ja natomiast po prostu się ucieszyłam, że moje klocki nie są zwykłymi 
klockami i że to wszystko jest takie piękne. Spojrzałam w górę na tęczowe wieże. Pomiędzy nimi 
utworzyły się barwne pomosty, jakby z kolorowych wstążek, a jedna z nich mieniąc się i cichutko 
dzwoniąc spłynęła do moich nóg. Gdy na nią wskoczyłam, zamieniła się w ruchome schody i 
poniosła mnie do jednej z komnat. Z początku wydawało mi się, że nikogo w niej nie ma. Była 
ogromna, miała dwanaście kolumn z malunkami przedstawiającymi dwanaście miesięcy. Okna były
wysokie i spiczaste, a w dodatku wypełnione kolorowymi witrażami. Podłoga wyłożona została 
zielonymi płytami, które wyglądały jak żywy dywan, ale nie zdążyłam się im dokładnie przyjrzeć, 
bo…
– Ykhm – usłyszałam ciche chrząknięcie a echo powtórzyło je bardzo słabiutko ze trzy razy. 
Chrząknięcie nie było jednak dziełem świnki. Czasem tak właśnie chrząkają moi rodzice, gdy 
nakryją mnie, że zamiast spać, oglądam książkę pod kołdrą przy włączonej latarce. Gdy je 
usłyszałam, rozejrzałam się niespokojnie i dopiero w tym momencie na końcu sali zauważyłam tron
na podeście. Tronem tym było moje obrotowe krzesełko z pokoju. Szczerze mówiąc kompletnie tu 
nie pasowało, mimo tego, że ktoś okrył je eleganckim płótnem. Stało tyłem do mnie. Podeszłam, 
żeby je poprawić i wtedy zobaczyłam, że jest zajęte. Siedział na nim mały królik.
– Witaj, nieznajoma.
– Witaj, króliku.
– Jak śmiesz mówić do mnie tak zdrobniale. Jestem królem, a nie królikiem.
– Tak, oczywiście, Wasza Wysokość – dygnęłam niezgrabnie, starając się nie roześmiać. Królik 
miał tak poważną minę, że nie odzywałam się przez moment, żeby nabrać odrobinę powagi, bo bać 
się nie bałam ani trochę.



– Jestem Goszajka. Czy to twój zamek? – zapytałam
– Tak.
– A gdzie Twoi poddani, króli… królu?
– W tym problem. W tym problem właśnie. Nikt nie chce być moim poddanym!
– Dlaczego?
– Wszyscy mówią, że jestem królikiem. Jednym z nich. Jednym z królików. Ale ja nie chcę. Ja chcę 
być wyjątkowy. Wyśniłem więc sobie ten zamek i mieszkam tu od kilku godzin. Wielki i pusty 
zamek. Reszta królików nadal mieszka w swoich skromnych mieszkankach na działce pana Stasia. 
Gołębia pocztowego im wysłałem, by stawili się natychmiast przed moim tronem, ale odesłali mi 
go z powrotem z telegramem o następującej treści:
-Drogi kuzynie. STOP. Może i jesteś najmądrzejszy z nas. STOP. Ale przestań się wygłupiać. STOP.
Jeśli masz takie życzenie, możemy mówić do Ciebie królu. STOP. Świętować każde Twoje 
przemówienie wielką ucztą (możesz być pewny, że tak będzie). STOP. Nie każ nam jednak 
rezygnować z uroków działki pana Stasia. STOP. Wracaj prędko. STOP. Brakuje nam ciebie do 
pokera. STOP.
– Och, musisz mieć bardzo oddanych przyjaciół. Dają ci znać, że im ciebie brakuje, a ty się od nich 
odwróciłeś ogonkiem i czujesz się ważniejszy. Na działce pana Stasia masz jak u Pana Boga za 
piecem, chociaż nie wiem czy akurat w niebie potrzebny jest komuś piec. Ale na działce są na 
pewno marchewki, sianko, no i ci twoi przyjaciele. Nie każdy takich ma. Dlaczego się z tego nie 
cieszysz?
– Panno Goszajko! – królik podniósł głosik, lecz po chwili opuścił wąsiki, nosek mu zadrżał 
i westchnął: – Ja po prostu… Ja… Bardzo chciałbym być KIMŚ.
– Ale, ale… – ja też zaczęłam się jąkać, bo trochę mnie zatkało. – Ale przecież nie trzeba udawać 
kogoś innego, żeby być kimś. Tak powiedziała mi kiedyś moja babcia. A moja babcia była dla mnie 
naprawdę KIMŚ i dlatego powtarzam ci jej słowa.
Zapadła niezręczna cisza. Król zaczął się przechadzać po Sali tronowej na dwóch nóżkach, 
trzymając dwie przednie łapki z tyłu. Wyglądał naprawdę dostojnie. W świetle witraży jego uszy 
wyglądały jak złota korona.
– Przemyślę panienki słowa, a teraz żegnam – rzucił przez ramię.
W tym momencie przez witraże wpadło do sali tronowej światło. Tęcza barw zawirowała wokół 
mnie i poczułam, że i ja zaczynam wirować w powietrzu, żeby po chwili delikatnie opaść na coś 
miękkiego. Zamknęłam oczy, bo było mi trochę niedobrze, a gdy je otworzyłam, siedziałam na 
grubym dywanie w swoim pokoju. Wokół mnie leżały rozsypane klocki z zamkowych wież.
– Obiad, Goszajko! – zawołała mama. – Posprzątaj ładnie klocki, bo później idziemy na spacer.
Przetarłam oczy i na wszelki wypadek sprawdziłam czy pod gruzami nie ma królika, tzn. króla. 
Niestety. Gdy wrzucałam klocki do skrzyni zauważyłam tylko, że na jednym z nich widnieje herb 
z królikiem w koronie. Uśmiechnęłam się i schowałam go do kieszeni.

Źródło: www.bajki-zasypianki.pl
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*”Dokarmiamy ptaki” - zajęcia  w „Pszczółkach”

Dzieci z grupy Pszczółki na zajęciach rozmawiały na temat ptaków zimujących w Polsce.
Przedszkolaki poznały nazwy, wygląd, barwy upierzenia ptaków. Zima niestety jest dla większości
ptaków pozostających u nas bardzo ciężkim okresem. Im niższa temperatura i obfitsza pokrywa
śnieżna, tym ciężej jest im samodzielnie znaleźć  pożywienie. Dlatego przedszkolaki wiedzą jak
pomóc tym małym stworzeniom przetrwać ten trudny dla nich czas. Aby pomóc im w przetrwaniu
zimy można je dokarmiać. 

Przedszkolaki  na  zajęciach  poszerzyły  wiedzę,  że  do  karmienia  ptaków używamy tylko
naturalnych produktów - nie przetworzonych przez człowieka! W sklepach bez trudu zdobędziemy
kasze, zboża, płatki owsiane, ziarna słonecznika, konopi, dyni, orzechy, suszone owoce oraz gotowe
mieszanki  nasion  dla  dzikich  ptaków.  Dla  wielu  ptaków  przysmakiem  jest  tłuszcz  zwierzęcy
(słonina  lub  łój),  a  także  zalane  roztopionym tłuszczem nasiona  i  orzechy -  tzw. zimowe kule.
Dzieci oglądały wszystkie zgromadzone w kąciku pokarmy. Podczas pobytu w ogrodzie rozwiesiły
wypełnione  pokarmem karmniki  oraz  "  zimowe kule"  a  także  zawiesiły  słoninę.  Przedszkolaki
obiecały, że będą codziennie odwiedzać ptasią stołówkę i uzupełniać pożywienie. Podczas zabawy
rozpoznawały nazwy globalne ptaków zimujących w Polsce, bez trudu wskazały te które mieszkają
w kraju przez cały rok, oraz te które na ten okres specjalnie do nas przylatują. W trakcie zajęć
obejrzały teatr pacynek w wykonaniu nauczyciela . W przedstawieniu zaprezentowano najczęściej
spotykane  ptaki  w  okresie  zimowym.  Dzięki  wykorzystaniu  tablicy  multimedialnej  dzieci
w uatrakcyjniony sposób przyporządkowywały nazwy części ciała ptaka do ich nazw globalnych. 
 W celu utrwalenia zajęć ,,Pszczółki” rozegrały turniej kodowania z użyciem przedszkolnego robota
Super Doc. Podczas zajęć dzieci słuchały muzyki, która inspirowała je do zabaw ruchowych. Ptaki
zimujące  w okolicy  przedszkola  często  odwiedzają  pielęgnowane przez  ,,  Pszczółki”  karmniki,
w których mogą znaleźć różnorodne przysmaki.
Tekst mgr Anna Dębek, zdjęcia: mgr Kinga Kuczkowska



* Balonowe zajęcia matematyczne u Motylków
Karnawał  jest  to  czas  wesołych  i  radosnych  zabaw  nie  tylko  na  balu,  ale  również  na

codziennych  zajęciach  dydaktycznych. 27  stycznia  w grupie  „Motylki”  odbył  się  bal  balonów.
Wszystkie  dzieci  z zaangażowaniem  uczestniczyły  w  zajęciach.  Przeliczały  balony,  tańczyły,
śpiewały  –  świetnie  się  bawiły.  Na  początek  „Motylki”  przywitały  się  za  pomocą  zabawy
paluszkowej – „Małe rączki”. Pierwszym zadaniem było posegregowanie sylwet balonów według
kolorów,  następnie  je  policzyć  i  określić  jakiego  koloru  baloników  jest  najwięcej,  a  którego
najmniej.  Pani  Ania  zaczarowała  chustę  animacyjną,  która  zamieniła  się  w ogromny  balon.
Zadaniem dzieci było napompować i spuścić z niego powietrze. Następnie każde dziecko dostało
balonik, który zamienił się w bębenek, dzieci uderzały w baloniki tyle razy ile baloników zobaczyły
na  ilustracji.  Kolejnym  zadaniem  był  taniec  z balonami  w  rytm  muzyki,  a  gdy  muzyka  się
zatrzymała  dzieci  miały  ułożyć  balon  w odpowiednim miejscu:  na  głowie,  przed  sobą,  między
nogami itp.  Dzieci lubią bawić się balonami, niezależnie od ich rozmiaru czy koloru. Na widok
balona każde dziecko uśmiecha się a ten uśmiech na buziach dzieci gościł cały dzień.
Tekst: mgr Anna Głowacka, zdjęcia mgr Kinga  Kuczkowska



* Zabawy z porami roku w grupie „Żabki
,,Zabawy z porami roku”- pod takim hasłem, dzieci z grupy Żabki, 29.01.2021roku, 

poznawały charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku. Na podstawie kolorowych obrazów 
określały, po czym możemy rozpoznać każdą z pór roku.
Do grupy zawitały cztery damy: wiosna, lato, jesień i zima. Każda z nich przyniosła dla dzieci list
 z zadaniem do wykonania.

Pierwszy list przekazała Pani Zima. Dzieci miały zaprezentować zabawę dywanową przy
muzyce ,,Zima” z wykorzystaniem papierowych kul.

Wiosna  poprosiła,  aby  dzieci  zatańczyły  z  kolorowymi  chusteczkami  do  utworu  Piotra
Czajkowskiego ,,Poranek”.

Lato wręczyło kopertę, w której zamieszczona była informacja, aby dzieci zaprezentowały
zabawę ze śpiewem ,,Deszczyk”

Jesień zachęciła dzieci do ułożenia ścieżki z kolorowych liści według podanego rytmu.
Ze wszystkimi zadaniami dzieci poradziły sobie znakomicie. Panująca Zima, podziękowała

dzieciom za wzorowe wykonanie zadań.
Tekst: Maria Marciniak, zdjęcia: mgr Kinga Kuczkowska



Z mamą w kuchni…
 

Karnawałowe kokardki

Składniki 
-350 g maki tortowej
-5 żółtek
-2 łyżki kwaśnej śmietany 18%
-4 łyżki masła lub margaryny, zimnego
-4 łyżki spirytusu
-szczypta soli

Dodatkowo: 
- cukier puder

Sposób przygotowania: 

Mąkę przesiewamy, dodajemy pozostałe składniki i siekamy np. nożem lub 
siekaczką do ciasta kruchego (ewentualnie malakserem). Następnie szybko zagniatamy
ciasto. Wałkiem uderzamy ciasto, aby jak najwięcej wtłoczyć powietrza (będą miały 
ładne wybrzuszenia). Na oprószonej mąką stolnicy bardzo cienko rozwałkowujemy 
ciasto i wykrawamy kawałki o wym. 7 x 6 cm. Każdy kawałek ściskamy palcami do 
środka tworząc kształt kokardki. Olej najlepiej rzepakowy mocno podgrzewamy
i smażymy kokardki na lekko złoty kolor. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu na 
papierowym ręczniku i oprószamy cukrem pudrem.  

Źródło: www.ilovebake.pl



Coś dla przedszkolaka...
 



Redaktor naczelny mgr Ewelina Szczygieł pod kierunkiem mgr Ireny Wiś�niewśkiej


