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KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

 

 1 
 

2 
DZIEŃ 
NIEDŹWIEDZIA 

 

3 4 5 
DZIEŃ 
NUTELLI 

6 

 

7 8 9 
DZIEŃ PIZZY  

 

10 
DZIEŃ 
PARASOLKI  

11 12 13 
ŚWIATOWY 
DZIEŃ 
RADIA  

14 
WALENTYNKI 

 

15 16 17 
DZIEŃ KOTA 

 

18 19 20 

21 22 
DZIEŃ 
HARCERZA 

23 24 
TŁUSTY 
CZWARTEK 

 

25 26 
DZIEŃ 
DINOZAURA 

 

27 

 

28 
DZIEŃ 
NALEŚNIKA  

 

      

 

LUTY 
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KĄCIK PLASTYCZNY 
Drodzy Czytelnicy, luty to miesiąc zakochanych, dlatego zachęcamy wszystkie dzieci do 

wykonania walentynkowych kartek dla swoich najbliższych. Symbol serca nierozerwalnie 

kojarzy się nam z miłością i dlatego proponujemy zainspirować się poniższymi sercami 

ozdobionymi różnymi technikami plastycznymi. Zapraszamy! 

Prezenty mogą mieć formę kartki lub serca wyciętego z papieru i ozdobionego dowolną techniką. Wszystko 

zależy od tego jakie materiały posiadanie w domu. Pierwsze 

serce jest ozdobione farbą odbita za pomocą folii 

bąbelkowej. Jest to bardzo łatwy sposób, ponieważ wystarczy 

pomalować folię farbą, a następnie odbić na kartce, 

pozostawić do wyschnięcia i wyciąć kształt serca. Dokładna 

instrukcja jak malować za pomocą folii bąbelkowej znajduje 

się poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z6llazHZjkQ 

 

Kolejne serce jest ozdobione kolorowymi kawałkami bibuły lub krepiny. Wystarczy aby dziecko narwało 

małe kawałki wymienionych materiałów, a następnie przykleiło je 

na papier wycięty w kształcie serca. Efekt pracy będzie ciekawszy 

jeśli zostaną wykorzystane różne odcienie różu lub czerwieni. Jest 

to szybki i przyjemny sposób na wykonanie walentynkowej laurki.  

 

Ostatnia propozycja jest dla dzieci, które potrafią już sprawnie 

posługiwać się nożyczkami. Z papieru należy wyciąć serca w 

różnych kolorach i o różnej wielkości, a następnie przykleić na 

kartkę od największego do najmniejszego.  

Życzymy powodzenia! 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/jak-zrobic-kartke-

walentynkowa/https://mamotoja.pl/laurka-z-selera-czy-

tomozliwe,zrob-to-z-dzieckiem-

galeria,2793,r3p4.htmlhttp://sosw.kazimierzaw.pl/aktual1.html 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6llazHZjkQ
https://miastodzieci.pl/czytelnia/jak-zrobic-kartke-walentynkowa/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/jak-zrobic-kartke-walentynkowa/
https://mamotoja.pl/laurka-z-selera-czy-tomozliwe,zrob-to-z-dzieckiem-galeria,2793,r3p4.html
https://mamotoja.pl/laurka-z-selera-czy-tomozliwe,zrob-to-z-dzieckiem-galeria,2793,r3p4.html
https://mamotoja.pl/laurka-z-selera-czy-tomozliwe,zrob-to-z-dzieckiem-galeria,2793,r3p4.html
http://sosw.kazimierzaw.pl/aktual1.html
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WIERSZYKI MASAŻYKI 

 

Wielorybek w morzu bryka (przesuwamy pięścią po plecach) 

Plim Plam Plom (rysujemy 3 fale) 

I wciąż kogoś tu spotyka (dotykamy palcem w różnych miejscach) 

Plim Plam Plom (rysujemy 3 fale) 

Z ośmiornicą w łapki gra (udajemy grę w łapki/ uderzamy dłońmi w plecy) 

Plim Plam Plom (rysujemy 3 fale) 

A z konikiem szybko gna (2 palcami imitujemy galop) 

Plim Plam Plom (rysujemy 3 fale) 

Z delfinami podskakuje (przesuwamy otwartą dłonią po plecach i odrywamy ją, czyli podskakujemy) 

Plim Plam Plom (rysujemy 3 fale) 

I w głębiny też nurkuje (i ponownie przesuwamy dłonią po plecach i wsuwamy ją pod pachę dziecka) 

Plim Plam Plom (rysujemy 3 fale) 

Szybko tutaj czas mu mija 

Plim Plam Plom (rysujemy 3 fale) 

Żółwika płetwą Ci przybija (przybijamy pięścią “żółwika”) 

Plim Plam Plom (rysujemy 3 fale) 

Źródło: https://www.charezinska.pl/wielorybek-wierszyk-masazyk/ 
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ZABAWY PALUSZKOWE 

Tam na stryszku 

Tam na stryszku (robimy z rąk daszek) 

małych myszek (zaciskamy piąstki i poruszamy nimi) 

chrobotanie ciągle słyszę. (drapiemy palcami o stół) 

Wciąż biegają, dokazują, (biegamy palcami) 

podkradają, (zagarniamy dłonie do siebie) 

łasuchują. (udajemy, że jemy) 

Lecz je złapać trudna sztuka, (grozimy paluszkiem) 

bo do norki dają nurka. (chowamy ręce za siebie) 

 

Źródło: https://p150poznan.szkolnastrona.pl/p,541,zabawy-paluszkowe 

Zdjęcie: https://przedszkole2tg.pl/wp-content/uploads/2020/05/969.jpg 
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KĄCIK JĘZYKOWY  

 

 

 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. 

(głowa, ramiona, kolana, palce, kolana, palce) 

 Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.  

(głowa, ramiona, kolana, palce, kolana, palce) 

And eyes and ears and mouth and nose.  

(I oczy, uszy, usta i nos) 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg  

 
 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
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KĄCIK PSYCHOLOGICZNY 
 Zabawy rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 

 

 Każdego dnia podczas wspólnych zabaw z dzieckiem, warto zwrócić uwagę na 

urozmaicienie sposobu spędzania czasu i wprowadzać nowe rozwijające aktywności. Proponuję, 

by jak najczęściej wybierać zajęcia, które pomogą rozwijać kompetencje społeczno- 

emocjonalne. W jakie aktywności warto się zaangażować ? Oto kilka propozycji. 

 

Film- obejrzyj z dzieckiem film animowany W głowie się nie mieści wytwórni Pixar- serdecznie 

polecam tę bajkę. 

 

Pantomima- to prosta gra nie wymagająca żadnego przygotowania. Rodzic lub dziecko bez 

słów prezentują jedną z emocji a zadaniem partnera jest odgadnąć co to było np. złość, 

smutek, radość ip. Im młodsze dziecko tym bardziej teatralne i przerysowane powinny być 

prezentowane emocje.  

 

Gry planszowe- uczą współpracy, czekania na swoją kolej, doświadczania sukcesu i porażki, 

postrzeganie zasad. Wybierz wspólnie z dzieckiem grę- ważne by grając przestrzegać 

kolejności oraz reguł zawartych w instrukcji bądź umowie między graczami  

Gra Memory Emocje- Poniższą stronę z obrazkami należy wydrukować w dwóch kopiach, 

następnie trzba wyciąć karty.  

Instrukacja do gry 

Uczestnicy rozkładają wymieszany zestaw kart, w którym znajdują się po dwie karty tego 

samego typu, w taki sposób, by obrazki były zakryte. Gracz w swojej kolejce odsłania dwie 

karty na raz i ma za zadanie trafić na parę – dwie identyczne karty. Jeśli mu się nie uda, 

odkłada karty w miejsce gdzie przed chwilą leżały. Jeśli para zostanie odgadnięta, gracz ją 

zbiera. Dziecko musi zapamiętać zarówno zwierzę na karcie jak i emocję, którą przedstawia 

jego mina, bowiem niektóre zwierzaki występują więcej niż jeden raz. Wygrywa ten, kto 

zbierze największą ilość kart.  



8 
 

 

Źródło : https://emocjedziecka.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emocjedziecka.pl/
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KĄCIK FIZJPTERAPEUTY 
Profile sensoryczne – ciąg dalszy: 

 

Typ 4 - Poszukiwanie bodźców  - wysoki próg pobudzenia,  

aktywność - poszukiwanie 

 

Poszukiwacze bodźców posiadają wysoki próg pobudzenia przy jednoczesnym poszukiwaniu silnych 

bodźców. Ciągle potrzebują silnych wrażeń i nowych aktywności, dlatego bez przerwy ich poszukują 

poprzez ciągłe przemieszczanie się, bieganie, skakanie, przewracanie się i obijanie o inne osoby i 

przedmioty. Nieustannie brykają dokładnie tak, jak TYGRYSEK z bajki. Mogą poszukiwać bodźców ze 

wszystkich układów sensorycznych, także węchowych, wzrokowych czy słuchowych. Dzieci o tym profilu 

są często nie do zatrzymania. Potrzebują dużej ilości wrażeń, więc aktywnie ich sobie dostarczają. Ich mózg 

jest na ciągłym "głodzie bodźców sensorycznych" i woła: mocniej, wyżej, więcej! Jest to nieświadoma 

reakcja organizmu, dzieci nie są w stanie jej kontrolować. Jeśli zabronimy dziecku ulubionej stymulacji z 

pewnością będzie nieszczęśliwe, pobudzone, a nawet rozdrażnione. Tylko poprzez dostarczenie potrzebnych 

bodźców, jesteśmy w stanie zaspokoić tę specyficzną potrzebę sensoryczną. Jest to najłatwiej zauważalny 

„gołym okiem” profil sensoryczny, od razu go widać i słychać. Między innymi dlatego, że nasz system 

edukacji, nie jest kompletnie przygotowany do indywidulanego wspierania potrzeb sensorycznych dzieci. A 

zwłaszcza poszukiwaczy sensorycznych. Dzieci są mocno ograniczane ruchowo, i spędzają zbyt dużo czasu 

w ławkach szkolnych. Tygrysków zwykle przypada kilkoro na każdą grupę szkolną, przedszkolną czy 

żłobkową. 

 

Tygrysek  (poszukiwacz bodźców - instrukcja obsługi) 

 

Jak mnie rozpoznać?  
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• Czerpię radość z różnorodnych bodźców (z zakresu różnych modalności czyli układów 

sensorycznych);  

• Intensywnie poszukuję dodatkowych wrażeń, doświadczeń;  

• Ciągła stymulacja, poprzez tzw. "głód bodźców";   

• Szukam silnych i mocnych bodźców, bo tego domaga się mój układ nerwowy;  

• Cechuje mnie labilność/zmienność emocjonalna;  

• Nadmierne pobudzenie i ekscytacja przy dużej ilości bodźców; 

• Lubię być w ciągłym w ruchu, w akcji;  

• Podejmuję zachowania ryzykowne, brak ostrożności;  

• Lubię sporty ekstremalne, wręcz potrzebuję je uprawiać;  

• Moi rodzice bywają ciągłymi bywalcami SOR;  

• Często działam impulsywnie i bez zastanowienia;  

• Potrafię się sam przestymulować swoim działaniem, trudno mi znaleźć granicę swoich potrzeb 

sensorycznych; 

•  Przyklejane mi etykietki: ADHD, „Niegrzeczne". 

 

Co lubię?  

• dużą dawkę ruchu,  

• silne bodźce siłowe, dotykowe,  

• spontaniczność, przygodę, ryzyko,  

• naukę poprzez ruch i w ruchu (lub w małych dawkach i z częstszymi przerwami na gimnastykę),  

• balansowanie na piłce/dysku sensorycznym lub rysowanie, gdy muszę się na czymś dłużej 

skoncentrować,  

• kontakt z ludźmi, poznawanie nowych osób,  

• wycieczki z wieloma aktywnościami, zmiany miejsc,  

• miejsca gwarne, pełne ludzi i innych bodźców: galeria handlowa, lunapark itp., 

•  intensywne zapachy i smaki. 

 

 Czego nie lubię?  

• bezruchu, zbyt długiego siedzenia w miejscu,  

• zbyt długiej nauki w ławce,  

• zmuszania do dłuższego skupienia się przy jednoczesnym nakazie bezruchu, 

 

 

Dobrze czuję się we wnętrzu, które:  

• umożliwia mi swobodną stymulację zmysłów, zwłaszcza ruchowych i siłowych np. wyposażone w 

huśtawkę, hamak, drabinki, podwieszany trapez, materac, worek sako czy kształtki,  

• daje mi dużo przestrzeni do biegania i skakania,  

• ma intensywne barwy, zdecydowane desenie, ale pamiętaj, że zbyt dużo bodźców może mnie 

przestymulować/ bo często nie czuję granicy,  

• może być zabałaganione, zupełnie mi on nie przeszkadza,  
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• umożliwia mi spanie w hamaku, wysoko na łóżku piętrowym, ale pamiętaj, że lubię ryzykowne 

zachowania, więc może to być nie do końca bezpieczne,  

• w którym są zabawki grające, świecące, wibrujące, o żywych, intensywnych barwach, fakturach a 

nawet zapachach,  

• zamiast krzesła dobrze sprawdzi się dla mnie gumowa piłka do siedzenia lub dysk sensoryczny na 

krzesło, 

•  nie przeszkadzają mi intensywne zapachy. 

 

 

Opracowanie w oparciu o e-book A.Charęzińskiej „Profile sensoryczne – Jak rozkodować zachowanie dziecka?” 
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Co to jest siad W? 

 

 To pozycja, w której dziecko siedzi pomiędzy swoimi stopami w taki sposób, że  jego nóżki układają się 

w sposób przypominający właśnie literę W. Kolanka są zgięte, podobnie jak biodra, które dodatkowo 

układają się w nieznacznym odwiedzeniu oraz rotacji wewnętrznej.  Przyczyną  przyjmowania przez 

dziecko tej pozycji może być: 

• słaba stabilizacja miednicy, 

• słabe mięsnie brzucha, 

• hipermobilność stawów, 

• nieprawidłowe napięcie mięśniowe.  

Kiedy powinniśmy alarmować?  

Jeśli siad W jest siadem dominującym lub jedynym wybieranym przez dziecko. Siad w tej pozycji powoduje 

ograniczenie ruchów tułowia, nie zachęca dziecka do przekraczania linii środkowej ciała, nadmiernie 

obciąża stawy. Wpływa na rozwijanie umiejętności w zakresie motoryki dużej.  

 

Co może spowodować siad w literkę W ? 

• okrągłe plecy, 

• słabe mięśnie tułowia, 

• stanie i chodzenie z nóżkami zrotowanymi do wewnątrz, 

• koślawość kolan, 

• ustawienie bioder w rotacji wewnętrznej, 

• skrócenie tylnych mięśni uda. 
 

Źródło: Siad W - mamafizjoterapeuta 

Siad w literkę „W” kiedy powinien nas zaniepokoić? | Fizjoterapeutka z misją (gibobobasy.pl) 

Maria Borkowska „ Wady postawy i stóp u dzieci” 

 

 

https://mamafizjoterapeuta.pl/2018/05/07/siad-w/
https://gibobobasy.pl/siad-w-literke-w-kiedy-powinien-nas/
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

 


