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Kiedy śmieje się dziecko

śmieje się cały świat
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O czym tym razem Państwo przeczytacie?

Słowa mają ogromną moc 

– jak rozmawiać z dziećmi

”By łatwiej było  pisać w szkole…” 
- ćwiczenia małych rączek już 

w przedszkolu

DZIECIĘCA MATEMATYKA

PODSUMOWANIE 
                    projektu JASEŁKA 

wysokie technologie 
A  DZIECKO
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Słowa mają ogromną moc 

– jak rozmawiać z dziećmi
 

Ile razy w ciągu dnia mówisz do swojego dziecka NIE?

Nie wolno, nie rób tak, nie zabieraj, nie krzycz, 

nie teraz, nie biegaj….

Znasz to?

To zwroty, których używamy kilkanaście razy dziennie. 

Jednak to nie tędy droga do dobrej relacji z dzieckiem.

Komunikaty, które docierają do dzieci 

mają ogromny wpływ na ich rozwój. 

Powinniśmy jak najwięcej rozmawiać z naszymi dziećmi.

W jaki sposób?

Pamiętajmy, że słowa mają ogromną moc, mogą dodać wiary we 

własne możliwości, dodać sił i podnieść na duchu. Jednak mogą 

również załamać, obniżyć poczucie własnej wartości i wywołać 

smutek. Dlatego warto każdego dnia stosować zwroty, które 

zachęcą dziecko do działania, podniosą jego samoocenę 

i sprawią, że poczuje się kochane i docenione.

W codziennej rozmowie używajmy sformułowań, które pozwolą 

dziecku poczuć się zrozumianym i docenionym.

Wzmocnią poczucie własnej wartości oraz pomogą zbudować 

dobre relacje.





”By łatwiej było 
pisać w szkole…” 

- ćwiczenia małych rączek 

już w przedszkolu

Jak ważny jest rozwój małej motoryki czyli sprawności manualnej rąk,
wie każdy rodzic. W ostatnich latach można się spotkać z bogatą ofertą 
zeszytów ćwiczeń, które proponują już najmłodszym dzieciom rysowanie 
po śladzie, odwzorowywanie szlaczków czy liter. Nie wszystkie dzieci lubią 
tego typu zajęcia, nie wszystkie są na nie gotowe. Większość dzieci w wieku 
przedszkolnym nie ma jeszcze na tyle sprawnej dłoni, by móc wykonywać 
precyzyjne jej ruchy, a tym samym pisać w wąskiej liniaturze. Zauważamy, 
proponując przedszkolakom rysowanie po śladzie czy rysowanie 
szlaczków, że dzieci dość szybko się zniechęcają, znużone zadaniem. Mają 
do tego prawo. Wydawać by się mogło, że bez kreślenia szlaczków od 
najmłodszych lat, dziecko nie nauczy się pisać. Nic bardziej mylnego. 
Możemy zaproponować dzieciom mnóstwo atrakcyjnych działań, które 
pomogą osiągnąć odpowiednią sprawność do pisania liter w odpowiednim 
czasie. Z tego też tytułu w naszym przedszkolu stawiamy na rozwój małej 
motoryki oferując dzieciom codziennie ciekawe ćwiczenia wzmacniające ich 
małe rączki, a są to m.in. lepienie z plasteliny i innych mas plastycznych, 
segregowanie lub przenoszenie małych przedmiotów za pomocą palców, 
szczypiec lub klamerek do prania, rysowanie placem czy patykiem w kaszy, 
mące, piasku, nawlekanie korali lub klocków na sznurek, rysowanie kredą po 
asfalcie a nawet nakręcanie nakrętek na śruby. Dzieci w przedszkolu od kilku 
lat mają też do dyspozycji tablice manipulacyjne, obok których nie 
przechodzą obojętnie. 

Proponujemy Wam, drodzy rodzice zestaw kilku prostych ćwiczeń, 
które mimochodem, podczas zwyczajnych czynności domowych, trenują 
małą motorykę. Możecie je wykorzystać, przyczyniając się tym samym do 
wypracowania u waszych dzieci precyzyjnych ruchów rąk. Są to:

- rysowanie palcem po zaparowanej szybie (np. podczas kąpieli pod 
prysznicem),

- ściskanie w rękach gąbki kąpielowej,

- wrzucanie drobnych monet (guzików) do skarbonki (lub pudełka z 
otworem),



- przenoszenie drobnych elementów palcami (np. kuleczek z bibuły, ziaren 
pieprzu itp.) z pojemnika do pojemnika,

- przewlekanie sznurówki przez otwory wykonane w kartonie,

- obieranie owoców cytrusowych ze skórki,

- odkręcanie zakrętek (z butelek, tubek np. pasty do mycia zębów itp.),

- przypinanie klamerek (spinaczy na bieliznę),

- zabawa ciastem (zagniatanie, odrywanie, wałkowanie, krojenie 
plastikowym nożem itp.),

- nawijanie wełny na motek,

- zasuwanie i rozsuwanie zamka błyskawicznego,

- manipulowanie rzepami np. u butów,

- przenoszenie wody pipetą z miseczki do miseczki (pipetę za grosze można 
nabyć w aptece),

- zacinanie kredek,

- podnoszenie drobnych śmieci z dywanu.

Ćwiczenia, o których mowa, nie tylko usprawniają mięśnie palców 

i dłoni, nie tylko przyczyniają się do łatwiejszego pisania w przyszłości czy 

utrwalenia prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego ale równocześnie 

rozwijają sprawność i koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalą 

orientacje przestrzenną, koncentrację uwagi, oddziałują na wszystkie 

zmysły dziecka, przez co lepiej się ono rozwija. A na tym nam wszystkim 

zależy - i wam drodzy rodzice, jak i nam – nauczycielom waszych dzieci.

A. Piechnik

Ćwiczenia ręki i koncentracji na placu zabaw. Ćwiczenia ręki i koncentracji - zszywanie sznurkiem przeplatanek. 

Można podobne wykonać z tektury przy użyciu dziurkacza.
Ćwiczenia ręki i koncentracji - zabawka zaśmieje się, gdy metal 

dotknie o metal. . 



Zabawy śrubkami i nakrętkami uwielbiane są

nie tylko przez chłopców. Manipulując , dzieci pięknie

ćwiczą drobne ruchy dłoni.

Dzieci uwielbiają znikopis - tablet do rysowania.

Ćwiczą chwyt narzędzia pisarskiego a przy 

tym rozwijają swoją wyobraźnię rysując.

 

Składanie sześciennych klocków z dwóch elementów, umieszczanie ich w blistrze. Dzieci często dobierają części

klocka o tym samym kolorze ćwicząc równocześnie spostrzeganie wzrokowe.

 



Zabawy w nakładanie recepturek na plastikową tubę. Ćwiczenia rąk podczas zabawy ciastem.. Rysowanie palcem po kaszy mannie wysypanej na 

talerzyk, w dodatku do muzyki. W każdym domu 

można znaleźć talerzyk i kaszę, więc - do dzieła!. 

Nakładanie drobnych koralików na podkładki - ćwiczenia precyzyjnych ruchów dłoni. 

Zabawy ciastoliną. 

Do świetnej zabawy ćwiczącej małe paluszki wystarczą drobne elementy (np. koraliki, ziarna grochu, pieprzu, 

makaron świderki, makaron muszelki) i otwory w pudełku. Dzieci uwielbiają takie zabawy.
Zabawy we wkładanie filcowych kulek 

do nakrętek od butelek. 



 Matematyka nazywana królową nauk, przez wielu dorosłych kojarzona jest 

jako trudny, często nieprzyjemny przedmiot szkolny przysparzający wiele 

niepowodzeń, a rozumiany jedynie przez wybranych.  Jednak naukowcy twierdzą, 

że dzieci rodzą się z naturalnymi predyspozycjami do nauki matematyki. I ta wiedza 

utwierdza nas w przekonaniu, że dzieci w wieku przedszkolnym matematykę 

uwielbiają. Stąd, żeby poszerzyć ich matematyczne horyzonty zdecydowaliśmy się 

w tym roku szkolnym na zintensykowanie sytuacji matematycznych dla 

najmłodszych. Dodatkowo motywujący jest fakt, że rok szkolny 2019/2020 

ogłoszono Rokiem matematyki. 

 Wszyscy wiemy, że nie da się funkcjonować w świecie bez znajomości zasad 

matematyki. Ta wiedza potrzebna jest choćby podczas zakupów, zmiany proporcji 

składników przy gotowaniu czy pieczeniu, czy remontowaniu mieszkania czy domu.
 
Jak wspierać edukację matematyczną w środowisku domowym? Bardzo łatwo - 

podam kilka przykładów:

ź Wykładanie zakupów z torby/siatki na stół od lewej do prawej (nauka 

kierunkowości)

ź Przeliczanie zakupionego towaru

ź Porównywanie wielkości czy ciężaru zakupionych owoców czy warzyw

ź Wkładanie zakupów do lodówki na górną półkę/ na dolna półkę/ na środkową 

półkę

ź Zabawa w gotowanie – wrzucanie do garnka składników (przeliczanie ich ilości 

np. 3 marchewki, 1 pietruszka, 2 ziemniaki)

ź Krojenie owoców na części

ź Określanie ilości płynu w szklance/kubku (pełna szklanka, połowa szklanki, na 

dnie szklanki). Pamiętajmy, że stwierdzenie „mniejsza połowa” jest fałszywa – 

połowa to połowa, dwie połowy sa równe, nie ma więc ani mniejszej ani większej 

połówki – bądźmy precyzyjni!

ź Nakrywanie do stołu

DZIECIĘCA MATEMATYKA



ź Dobieranie wypranych skarpetek do pary, dobieranie butów do pary podczas 

sprzątania

ź Liczenie schodów podczas wchodzenia/schodzenia

ź Wyszukiwanie kształtów w najbliższym otoczeniu (trójkątny znak drogowy, 

prostokątne drzwi, kwadratowy obraz, lampa w kształcie koła itp.)

ź Zbieranie liczmanów w postaci orzechów, grochu, kasztanów, kamyczków, 

muszelek w celu ukształtowania umiejętności liczenia dzieci muszą samodzielnie 

liczyć obiekty w różnych sytuacjach każdego dnia, po kilka razy. Mają 

doskonalić liczenie przez wiele miesięcy w domu , w przedszkolu, w parku itp.

ź Przeliczanie zabawek podczas sprzątania po zabawie (dziecko lepiej zareaguje 

na przelicz samochody/ przelicz ile masz samochodów niż na hasło Posprzątaj 

zabawki.

ź  Nakrywanie do stołu np. połóż 4 talerze na stole, łyżki połóż obok talerzy, na 

środku stołu połóż serwetnik itp.

ź  Ubieranie w szatni np. założymy dwa buty - jeden na lewą nogę, drugi na prawą. 

Możemy zadawać pytania: Ile ubierzesz czapek? Na co założysz czapkę?

ź Dziecko nim pojdzie do przedszkola, a potem do szkoły, uczy się matematyki w 

domu, na dworze. 

ź Żeby nauczyć wymieniać liczebniki w prawidłowej kolejności, trzeba liczyć stale:
- samochody na parkingu 
- drzewa przy drodze
- oświetlone choinki
- stopnie na schodach itp.

PAMIĘTAJMY

Uczenie się matematyki przez małe dziecko jest ściśle związane z tym, co dziecko
w danym momencie interesuje, co powoduje, że jest w stanie na czymś dłużej
skoncentrować swoją uwagę.

Proponuj dzieciom zadania, które odnoszą się do otaczającej je rzeczywistości,
do ich potrzeb i zainteresowań.

 Na zajęciach z matematyki dzieci uczą się komunikować, wyciągać wnioski, 
interpretować dane, co przydaje się do uczenia pojęć z innych zakresow edukacji.

A. Piechnik



Ćwiczenia w układaniu domina. 

Zabawy konstrukcyjne ćwiczą wyobraźnię przestrzenną.

Ćwiczenia w kategoryzacji według koloru.

Ćwiczenia w kontynuowaniu sekwencji.

Ćwiczenia w dopasowywaniu ilości elementów do cyfry (zapisu graficznego).

Dzieciom młodszym cyfry zastępujemy np. kropkami.

DZIECIĘCA MATEMATYKA



Zabawy owocami „Przepis na sałatkę owocową” - ćwiczenie w przeliczaniu elementów..
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PODSUMOWANIE 
projektu JASEŁKA 

   W grudniu oraz w styczniu najstarsze przedszkolaki z grup IV i V 
realizowały projekt teatralny dla środowiska lokalnego  pt. Jasełka. 
Jego głównym celem była prezentacja Jasełek Bożonarodzeniowych dla 
środowiska lokalnego podczas Przeglądu Grup Kolędniczych „O lipnicką 
gwiazdę” w GDK w Lipnicy Murowanej – 11.01.2020 r. oraz podczas 
uroczystości Dnia Babci i Dziadka tamże – 21.01.2020 r. Projekt także miał
na celu wspomaganie rozwoju dzieci, ich artystycznych zdolności i przygotowanie
do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa, a także 
współpraca z rodzicami.

Dzieci poznały proces twórczy w pracy nad spektaklem. Już znają pojęcia: scena,
widownia, kurtyna, rekwizyty, choreografia. Oprócz tego miały okazję integrować
się podczas prób przed występami i ćwiczyć współpracę w zespołach.



Próby, jak widać wyżej, były czasami bardzo męczące:)



Po próbach w sal i  przedszkolnej ,
dzieci sprawdzały swoje siły na scenie 
Gminnego Domu Kultury w Lipnicy 
Murowanej. Nie ukrywamy, że wyjścia do 
GDK i próby z nagłośnieniem sprawiały 
frajdę dzieciom. Każde dziecko miało 
przydzieloną rolę i pięknie się w nią 
wczuwało. 
Podczas występu,  nawet choroby 
głównych aktorów nie przeszkodziły 
dzieciom - znały wzajemnie swoje teksty, 
więc świetnie zastępowały nieobecnych.

Na zdjęciu obok na scenie grupa Aniołków 
a pod sceną grupa krakowianek

Próba finału - wszyscy aktorzy na scenie...
ale scena zbyt mała, żeby wszyscy stali 
w pierwszym rzędzie.



Jednym z punktów projektu były wycieczki mające na celu podziwianie 
szopek bożonarodzeniowych, obserwacja ubiorów figurek, wymyślanie 
historii/dialogów postaci, które znalazły się w szopkach. Pierwszą z nich była 
wycieczka do kościoła p. w. św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej, w którym 
pani przewodnik Aneta Florek zaprezentowała dzieciom szopkę, której 
współautorami okazała się rodzina jednego z naszych przedszkolaków.
Kolejną była wycieczka autokarowa do Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Tam 
zwiedziły z przewodnikiem Muzeum Ziemi Wiśnickiej, a w nim szczególną 
uwagę zwróciła 400-letnia lufa armatnia założyciela miasta Stanisława 
Lubomirskiego, stroje strażników więziennych i ich buty na drewnianych 
podeszwach, pulpit szkolny i stary elementarz, niezwykle ciekawa wystawa 
o legendach wiśnickich zilustrowana malarstwem na szkle autorstwa 
a b s o l w e n t ó w  m i e j s c o w e g o  L i c e u m  P l a s t y c z n e g o .



Punktem kulminacyjnym było podziwnianie 70-letniej ruchomej szopki 
w dzwonnicy przykościelnej. Dzieci pełne wrażeń, z uśmiechami na ustach
wróciły do przedszkola. celem obejrzenia zabytkowej szopki autorstwa 
Zbigniewa Wójcickiego 



Swobodna twórczość plastyczna wpisana była w plan projektu i rzeczywiście,
nie zawiodłyśmy się. Po wrażeniach z prób, występów i wycieczek powstały
piękne prace, z których zarówno dzieci jak i my byłyśmy zadowolone.

W wiśnickiej szopce wypatrzyliśmy siostry Ledóchowskie, które podążały do żłóbka.  



 Podsumowaniem projektu był quiz teatralno - jasełkowy, podczas którego dzieci 
odpowiadały na przygotowane pytania - wszystkie odpowiedzi były bezbłędne. Podczas 
projektu nad spektaklem jasełkowym dzieci zapoznały się z zasadami występowania 
publicznego. Niektóre przełamały swoją nieśmiałość i dzięki temu wzrosło poczucie ich 
wartości. Nauczyły się też pracy w grupie - musiały ze sobą współpracować najpierw w 
małych grupach: rodziny przygotowującej kolację wigilijną, kolędników, aniołków, 
Krakowianek, pastuszków, zwierzątek podążających do Jezuska, Świętej Rodziny. Poczuły, 
że liczy się sukces wszystkich, całego zespołu złożonego z dwóch licznych grup 
przedszkolnych. Projekt uczył też dzieci współodpowiedzialności za podjęte działanie. Teatr 
niesamowicie rozwija wyobraźnię, a dodatkowo wykorzystana muzyka, która jest 
uniwersalnym medium uwrażliwia dzieci. Wykorzystane tańce uczą poczucia rytmu. Widzimy, 
że dzieci sporo się nauczyły i zdobyły wiele nowych umiejętności.

A. Piechnik, J. Zych



wysokie technologie 
A  DZIECKO

Drodzy rodzice!

Pamiętajcie - specjaliści apelują, że dzieci nie 
powinny korzystać z telewizora, tabletu, 
komputera czy smartfona do trzeciego roku 
życia.

Bajka dla dwulatka powinna trwać do 10 minut.

Bajka dla trzylatka powinna trwać od 15-20 
minut.

Tyle dziennie telewizji mogą  bezpiecznie
oglądać dzieci w tym wieku.

Starsze dzieci nie powinny spędzać przed 
telewizorem więcej niż godzinę dziennie.

Oglądanie telewizji, bajek na tablecie czy 
telefonie ma też związek z  problemami ze snem 
i koncentracją uwagi.

Pamiętajcie, że promieniowanie telefonów 
komórkowych może mieć negatywny wpływ na 
te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za 
zapamiętywanie informacji.  





Z Ł O T E  myśli 

PRZEDSZKOLAKÓW
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Dziecko podczas spaceru:

A będziemy tak szli aż do Ameryki?

Jak dorosnę, będę morsowała!

Chłopiec podczas obiadu:-Proszę pani! Wypadł mi ząb!
-To schowaj sobie go do chusteczki
 i potem zabierz do domu.
- Ale on jest w klusce!

Pani na sypialni przy budzeniu dzieci:
- O! Widzę, że się wyspałaś.
- Proszę pani, a Grabarzowa mówiła, że cierpię na bezsenność.

Chłopiec zobaczył w sali globus i pyta:

„Mogę rozwalić tę piniatę?”

Redakcja: Arletta Piechnik, Joanna Zych
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