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KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

 

 

1 
DZIEŃ 
PIEGÓW 

2 3 4 5 
DZIEŃ 
DENTYSTY 
 

6 

7 8 
DZIE
Ń 
KOBI
ET 
 

8 10 11 12 
DZIEŃ 
MATEMATYKI 

13 

14 
DZIEŃ LICZBY 
PI 

15 
DZIEŃ 
PIEKARZY I 
CUKIERNIKÓW 

16 
DZIEŃ PANDY 

 

17 18 
ŚWIATOWY 
DZIEŃ 
RECYKLINGU 

19 20 
 

21 
PIERWSZY 
DZIEŃ WIOSNY 
- 
ŚWIATOWY 
DZIEŃ 
ZESPOŁU 
DOWNA  

22 
ŚWIATOWY 
DZIEŃ WODY 

 

23 24 25 
DZIEŃ GOFRA 

 

26 27 
DZIEŃ TEATRU 

28 
DZIEŃ 
ŻELKÓW 

 

29 30 31 

 

 

 

 

Źródło: https://www.istockphoto.com/de/vektor/schneeglöckchen-frühlingsblumen-mit-schnee-auf-hintergrund-mit-blauer-himmel-sonne-

gm646832952-1173670 

 

 

MARZEC 
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BAJKA RELAKSACYJNA 
WRÓŻKA I DREWNIANY PAJACY 

Połóż się na podłodze..., połóż się wygodnie..., masz otwarte oczy i sobie po prostu leżysz..., teraz 

umawiamy się, że ja jestem wróżką z czarodziejską pałeczką, a ty jesteś takim drewnianym 

pajacykiem..., jako wróżka będę chciał ciebie zaczarować..., będę chciał usypiać różne części twojego 

ciała..., uwaga zaczynamy... 
 

Ty, drewniany pajacyk leżysz sobie na podłodze..., masz okrągłą buzię i na niej dwa otwarte oczka..., 

teraz bardzo delikatnie magiczną pałeczką dotykam twoich powiek i twoje oczy pajacyku się 

zamykają..., twoje oczy idą spać..., dotykam twoich ust..., zasypiają..., twoich policzków..., zasypiają..., 

twojej brody..., zasypia..., cała twoja okrągła buzia jest pogrążona we śnie..., za chwilę dotknę twojego 

prawego ramienia i całej twojej ręki..., stanie się ociężała i senna..., właśnie teraz dotykam..., wtula się 

w podłogę..., już śpi..., dotykam też lewego ramienia i całej ręki..., też się wtula..., idzie spać... 

 

Twoja buzia, twoje ręce poszły już spać..., ale ty jesteś obudzony, ty nie śpisz..., chciałeś, aby wróżka je 

dotknęła i uśpiła..., więc tak się stało..., teraz będzie dotykać swą czarodziejską pałeczką innych 

miejsc..., a one będą szły spać... 

Wróżka dotyka pleców zasypiają..., dotyka brzucha..., zasypia..., jeszcze została prawa i lewa noga i 

stopa..., wróżka podchodzi, delikatnie dotyka obu stóp i one bardzo zmęczone idą spać... 

Teraz wszystkie twoje części drewniany pajacyku są uśpione..., teraz czujesz się uśpiony, leżysz sobie i 

wypoczywasz..., wszystko śpi i jest bardzo ciche... 

Ale za chwilę trzeba będzie wstawać..., za chwilę moja czarodziejska pałeczka zamieni się w 

zaczarowane sznureczki, które będę przywiązywać do poszczególnych części twojego ciała...i wówczas 

one będą ciebie wybudzały ze snu..., jeśli jesteś już gotowy to zaczynamy... 

Zaczarowany sznureczek przywiązuje się do prawej stopy..., stopa się budzi, lekko unosi... i opada..., 

lewa stopa..., unosi się i opada..., prawe kolano..., unosi się i opada..., lewe kolano..., plecy..., prawa 

dłoń..., lewa dłoń..., podbródek..., nos i powieki..., pajacyk otwiera oczy..., rozgląda się..., teraz jesteś 

pajacyku całkowicie wybudzony... 

Na tym kończy się bajka..., ty ponownie jesteś sobą, a ja..., (mamą, tatą)..., wolno podnosisz się do 

pozycji siedzącej... i jeśli chcesz podziel się tym, co odczuwałeś wtedy, gdy byłeś pajacykiem. 

 

Źródło : http://przedszkole3.hajnowka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=200:bajki-

relaksacyjne&catid=44:zabawy-z-mam-i-tat&Itemid=121 
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KĄCIK PLASTYCZNY 
Wiosna wiąże się nieodmiennie z przebudzeniem do życia przyrody. Jako pierwsze pojawiają się 

przebiśniegi! Budzą zachwyt swą delikatnością i radość z zapowiedzi nadchodzącego słońca. Dziś 

proponujemy wykonanie tych misternych kwiatuszków z paseczków papieru!     

Materiały i przybory: 

✓ kartonowe opakowanie po serku 

topionym lub innym opakowaniu, ew. 

koło wycięte w kartonu lub bloku 

technicznego,  

✓ farby, pędzel,  

✓ biały i zielony papier 

✓ wata lub wacik 

✓ klej 

✓ nożyczki 

 

 

1. Wnętrze okrągłego, kartonowego 

opakowania po serku topionym malujemy na niebiesko, a następnie pozostawiamy do wyschnięcia. 

2. Paski białego oraz zielonego papieru tniemy na wąskie paski. Możemy też użyć gotowych paseczków do quillingu. 

3. Trzy białe paseczki sklejamy w formie kropelek, a następnie łączymy razem. Doklejamy dłuższy zielony pasek. 

4. W miejscu łączenia białego i zielonego papieru naklejamy krótki zielony paseczek papieru, owijamy dookoła, a 

następnie przyklejamy koniec. Łodyżkę z kwiatkiem zaginamy. 

5. Przygotowane kwiatuszki przyklejamy we wnętrzu przygotowanego wcześniej pojemnika. Doklejamy różnej 

długości zielone paski jako liście. 

6. Na samym dole przyklejamy odrobinę waty lub rozwinięty kłębuszek wacika- to śnieg spod którego wychyliły się 

przebiśniegi! 

7. Z tyłu opakowania przyklejamy fragment nitki aby można było powiesić obrazek na ścianie. Kwiatki pod wpływem 

ciężaru delikatnie odchylają się na zewnątrz dając niesamowity efekt przestrzenny. 

Źródło: https://ekodziecko.com/przebisniegi-z-paseczkow-papieru 
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WIERSZYKI MASAŻYKI 

Kubuś Puchatek  
W wielkim lesie mieszka miś. Znany dzieciom, nie od dziś. 

(energicznie ruszamy dłońmi, imitując ruch drzew). 

Po gęstwinie często bryka. Z przyjaciółmi się spotyka. 

(dłonią złożoną w łódeczkę, skaczemy po plecach). 

To Puchatek – Kubuś jest! Bardzo lubi miodek jeść. 

(przykładamy dłoń do ust). 

Ma okrągły, duży brzuszek. Wielki z niego łakomczuszek. 

( masujemy się/dziecko po brzuszku). 

Koleguje się z Prosiaczkiem. Małym, słodkim nieboraczkiem. 

(rysujemy kółko, oczy i nosek świnki na plecach). 

Lubi bawić się z Tygryskiem. Skakać razem nad urwiskiem. 

(rysujemy paski na plecach). 

Z Kłapołuchym muchy łapać, z sową łapki sobie drapać. 

( rysujemy kropki na plecach, drapiemy po dłoniach). 

Bo Puchatek każdy wie, przyjacielem wszystkich jest. 

( przytulamy dziecko, krzyżujemy ręce na ramionach – ucisk). 

 

Źródło: Kubuś Puchatek wierszyki-masażyki - Wspieranie Rozwoju Dzieci (charezinska.pl) 

https://www.charezinska.pl/kubus-puchatek-wierszyki-masazyki/
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ZABAWY PALUSZKOWE 

W naszym ogródeczku! 
 

 

 

W naszym ogródeczku                 dz. rysują rękoma koła przed sobą        

zrobimy porządki                         dz. „grożą” palcem wskazującym, na zmianę jedną i 

drugą ręką 

Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladują grabienie 

przekopiemy grządki                    dz. naśladują kopanie łopatą 

Raz dwa trzy.                              dz. klaszczą 3 razy 

 

Potem w miękką ziemię               dz. naśladują wrzucanie nasionek do ziemi 

wsiejemy nasionka 

Będą się wygrzewać                   dz. „wkręcają żaróweczki” 

na wiosennym słonku 

Raz dwa trzy.                              dz. klaszczą 3 razy 

 

Spadnie ciepły deszczyk               dz. poruszają paluszkami i ponad głowami i powoli       

i wszystko odmieni                       opuszczają je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 

W naszym ogródeczku                  dz. rysują rękoma koła przed sobą. 

grządki zazieleni 

Raz dwa trzy.                               dz. klaszczą 3 razy 
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KĄCIK JĘZYKOWY  
Zabawy w języku angielskim  
 

Old MACDONALD had a farm 

E-I-E-I-O 

And on his farm he had a cow 

E-I-E-I-O 

With a moo moo here 

And a moo moo there 

Here a moo, there a moo 

Everywhere a moo moo 

 

Old MacDonald had a farm 

E-I-E-I-O 

Old MACDONALD had a farm 

E-I-E-I-O 

And on his farm he had a pig 

E-I-E-I-O 

With a oink oink here 

And a oink oink there 

Here a oink, there a oink 

Everywhere a oink oink 

 

Old MacDonald had a farm 

E-I-E-I-O 

Old MACDONALD had a farm 

E-I-E-I-O 

And on his farm he had a duck 

E-I-E-I-O 
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With a quack quack here 

And a quack quack there 

Here a quack, there a quack 

Everywhere a quack quack 

 

Old MacDonald had a farm 

E-I-E-I-O 

Old MACDONALD had a farm 

E-I-E-I-O 

And on his farm he had a horse 

E-I-E-I-O 

With a neigh neigh here 

And a neigh neigh there 

Here a neigh, there a neigh 

Everywhere a neigh neigh 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RobT920n0qA  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RobT920n0qA
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KĄCIK PSYCHOLOGICZNY 
Nuda się nie uda- czyli sprawdzone sposoby na wolne chwile 

 

 

Czy nuda jest dla dziecka czymś negatywnym?  

“Stan pozornego nicnierobienia, kojarzony z nudą często rozbudza w nim kreatywność oraz 

twórcze pomysły. Nuda daje dziecku szansę na zdobycie ważnych informacji o sobie, o tym co 

go naprawdę interesuje. Pomimo tego, że może fizycznie nie wykonuje ono żadnej aktywności, 

to jego mózg często pracuje na pełnych obrotach. Dziecko, które się nudzi zwykle wymyśla 

najlepsze zabawy. Ponieważ nie jest to dla niego przyjemny stan, może stać się on motorem 

do działania.” 

Na co dzień staramy się zapewnić dzieciom jak najwięcej dodatkowych aktywności i 

wypełnić ich czas tak, aby się nie nudziły. Warto poszukać aktywności, które dadzą dzieciom 

poczucie satysfakcji. 

Czasem dziecko potrzebuje impulsu, by coś wymyślić. Rodzic może być tym impulsem. 

Rodzic może zapytać dziecko: „Nudzisz się? nie wiesz co robić? Jestem ciekawa/ciekawy co 

wymyślisz?”. Taki komunikat ze strony rodzica jest impulsem, który może wesprzeć dziecko w 

szukaniu pomysłów, nowych zabaw. Zabawa to czynność, która jest wykonywana dla 

przyjemności czerpanej z samej aktywności. Dziecko nie skupia się na rezultacie, 

ewentualnych nagrodach lub konsekwencjach, lecz całkowicie zatraca się w przyjemności, 

którą dostarcza mu to co robi. 

Czasami dziecko nie ma możliwość podjęcia innego działania, nie jest na to gotowe np. 

siedzi przed telewizorem i przełącza kanały. To może go zainteresować tylko przez chwilę. W 

takiej sytuacji może potrzebować wsparcia rodzica, by to rodzic wyłączył telewizor i 

zaproponował jakąś wspólną aktywność np. wspólne przygotowanie deseru lub zrobienie masy 

plastycznej. Rodzic może zapytać dziecko „czy jest coś, czego chciałbyś się nauczyć? Dziecko 

może nas zaskoczyć pomysłami!  

Proponuję następujące kroki:  

1. Zapytaj dziecko „ Jestem ciekawa/ciekawy co wymyślisz? 

2. Poczekaj na propozycje dziecka, lub podpowiedź jeśli jest potrzeba. 

3. Zróbcie to razem. 

1. Pomyśl czy się nudzisz? 

2. Pomyśl co chciałbyś zrobić? 

3. Pomyśl czy masz możliwość żeby to zrobić? 

4. Zrób to. 

 



10 
 

 

 

Na karcie pracy „Co mogę robić gdy się nudzę” poproś dziecko aby narysowało lub wypisało 

czynności zabawy które lubi robić, lub których chciałoby się nauczyć. 

 
Źródło:  tus.edu.pl /tus.szkolenia /tus_szkolenia 

 

 

 

 

 



11 
 

KĄCIK FIZJ0TERAPEUTY 
ATOS – ASYMETRYCZNY TONICZNY ODRUCH SZYJNY 

 

 

• Pojawia się w 18 tygodniu życia płodowego dziecka, powinien zostać zintegrowany do 6 
miesiąca życia dziecka. 

• Wywołuje się go poprzez delikatne skręcenie głowy dziecka w jedną stronę. Skutkuje to 
wyprostem w kończynach dolnych i górnych ( poprzez wzrost napięcia mięśni 
prostowników) po stronie, w którą skręcono główkę i przygięcie po stronie przeciwnej 
( w wyniku spadku napięcia w równoległych mięśniach.  
 
 

Przetrwały ATOS wpływa na: 

• Koordynację oko – ręka. 
• Nieustalona lub skrzyżowana lateralizacja. 
• Rozwoju percepcji wzrokowej, zaburzona praca oczu, izolacja ruchów oczu od głowy. 
• Problemy z pisaniem. 
• Nieprawidłowa pozycja podczas pisania, nieprawidłowy chwyt pisarski.  
• Zaburzenia równowagi u dziecka uczącego się chodzić. 
• Problemy w zakresie ruchów naprzemiennych, przekraczania linii środkowej ciała.  
• Trudności z łapaniem i rzucaniem piłki. 
• Powodować ruchy jednostronne podczas chodzenia, skakania. 
• Trudności z opanowaniem jazdy na rowerze.  

 
Źródło: odruch atos, asymetryczny toniczny odruch szyjny, przetrwały atos 

(wspomaganierozwojudzieci.pl) 
               atos odruch - Bing images 

 

http://wspomaganierozwojudzieci.pl/integracja-odruchow/atos/
http://wspomaganierozwojudzieci.pl/integracja-odruchow/atos/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LeZ24Pay&id=0145A7B4DA74127E89C46E7FB79629D56423087C&thid=OIP.LeZ24PayRj8f5GwgIEqUzQAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fgibobobasy.pl%2fwp-content%2fuploads%2f2020%2f02%2f8D487315-8854-45F1-BC03-2D17221D203B.jpeg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.2de676e0f6b2463f1fe46c20204a94cd%3frik%3dfAgjZNUplrd%252fbg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=262&expw=214&q=atos+odruch&simid=608035604038894223&FORM=IRPRST&ck=9CD2FE754A2868FA4F4A28B44DB57C05&selectedIndex=0&idpp=overlayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0
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KĄCIK TERAPEUTY SI 
Profile sensoryczne – podsumowanie: 

Reasumując, najczęściej obserwujemy osoby aktywnie unikające lub poszukujące, czyli PROSIACZKI i 

TYGRYSKI. Znacznie trudniej zauważyć osoby bierne jak KUBUSIE/ KRÓLIKI czy KŁAPOUSZKI. 

Zasada jest jedna niezależnie od sposobu zachowania:  

• wrażliwcy powinni mieć mniej bodźców wokół siebie do optymalnego rozwoju  

i funkcjonowania,  

• niedowrażliwcy, potrzebują więcej bodźców, żeby poczuć się dobrze. 

Zarówno stan przebodźcowania układu nerwowego, jak i głodu bodźców nie jest zbyt dobry dla organizmu. 

Kluczem jest więc obserwacja własnego dziecka i zapewnienie mu takich zabaw i zajęć oraz takiej ich 

liczby, żeby zgodnie z profilem sensorycznym zaspokoić potrzeby zmysłowe danej osoby.  

Zawsze Tygrysek będzie potrzebował więcej bodźców, a prosiaczek mniej. Kubuś/ Królik pomimo, że nie 

będzie ich unikał tylko zbierał przez cały dzień, także potrzebuje mniejszej ilości wrażeń. W tym przypadku, 

ważne jest, żeby uważnie analizować zachowanie po całym dniu zajęć, bo jeśli nasza pociecha jest 

rozdrażniona, nadmiernie płaczliwa to może faktycznie ma za dużo bodźców.  

Kłapouchy, chociaż nie poszukuje to jednak potrzebuje więcej i mocniej, bo jeśli mu tego nie zapewnimy to 

zbyt wiele potrzebnych bodźców do niego nie dotrze. Wiele go niestety ominie, co może prowadzić do 

wspominanej już przeze mnie "deprywacji sensorycznej”.  

Deprywacja sensoryczna ma miejsce wtedy, gdy dziecko nie otrzymuje odpowiedniej ilości bodźców 

sensorycznych w pierwszych latach życia. by móc prawidłowo się rozwijać. Pierwsze trzy lata życia dziecka 

czyli najważniejsze 1001 dni, są okresem wrażliwym dla rozwoju układów zmysłowych i kształtowania się 

procesów integracji sensorycznej. Deprywacja sensoryczna zwłaszcza w tym okresie, może doprowadzić do 

poważnych zaburzeń integracji sensorycznych, które odbiją się na funkcjonowaniu dziecka na wszystkich 

płaszczyznach: codziennym funkcjonowaniu, emocjonalnej, społecznej, poznawczej czy rodzinnej. 

Miksy sensoryczne: 

Bardzo często mamy do czynienia z miksami profili u jednego dziecka. Wówczas każdy układ zmysłowy 

rozpatrujemy osobno! Jaki posiada próg pobudzenia i jak dziecko reaguje. Analizujemy następujące układy 

sensoryczne: 

• Przedsionkowy/ równowagi                                           

• Dotyk 

• Propriocepcja/Czucie głębokie 

• Słuch 

• Wzrok 

• Węch  

• Smak 

Opracowanie w oparciu o e-book A.Charęzińskiej „Profile sensoryczne – Jak rozkodować zachowanie dziecka?” 
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KĄCIK LOGOPEDY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zródło: https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/wiosenna-gimnastyka-buzi-i-jezyka/ 


