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CZERWIEC 



 

WIERSZYKI – 

MASAŻYKI 

 

 „Malujemy lato” - masażyk relaksacyjny na podstawie wiersza Bożeny Formy. 

 

Świeci słońce, (wykonują rozwartymi dłońmi ruchy koliste na środku 

pleców) 

 pada deszcz (dotykają opuszkami palców różnych miejsc na plecach) 

 kapu, kap, kapu, kap. (zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzają w różnych 

miejscach) 

A my z latem wyruszamy (energicznie przesuwają rozwarte dłonie z lewej 

strony do prawej) zwiedzić świat, zwiedzić świat. (poklepują rozwartymi 

dłońmi plecy w różnych miejscach) Policzymy drzewa w lesie (dotykają 

pleców kolejno wszystkimi palcami lewej dłoni i prawej dłoni równocześnie) 

 i kwiaty na łące (rysują kontury kwiatów) 

 powitamy tańcem księżyc (masują plecy rozwartymi dłońmi) 

 i kochane słońce. (wykonują szybki, okrężny masaż całą dłonią)  

Pobiegniemy wąską dróżką, (stukają, na przemian, opuszkami palców) 

górskimi szlakami (rysują ścieżkę palcami wskazującymi)  

do kąpieli w słonym morzu (całą dłonią rysują fale)  

wszystkich zapraszamy. (delikatnie szczypiemy). 

 

Źródło : Grupa-IV-26.06.2020.pdf (przedszkole-montessori.com.pl) 

 

https://przedszkole-montessori.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/Grupa-IV-26.06.2020.pdf


ZABAWY PALUSZKOWE 

Letnia burza 

W piękny letni dzień gdy wiele dzieci było na spacerze, nagle słońce schowało się za 

chmurami i nadciągnęła burza. (Dzieci siedzą przy stole, palcami obu rąk "wędrują" po nim.) 

Wszyscy próbują się schować. (O krawędź stołu opieramy same końce palców.) 

Zaczyna już kropić deszcz. (Jednym palcem stukamy lekko w blat stołu.) 

A potem spadają pierwsze duże krople deszczu. (Pukamy na przemian dwoma palcami w 

blat.) 

Deszcz pada i pada i pada. (Bębnimy wszystkimi palcami po stole.) 

Deszcz pada coraz bardziej rzęsiście. W końcu leje jak z cebra. (Dzieci wykonują gest 

zacierania rąk.) 

Nagle zaczyna padać grad, mimo że jest środek lata. (Pukamy kostkami palców o blat stołu.) 

Na niebie pojawiają się błyskawice. (Szybko - jak błyskawica- wyrzucajmy ręce do góry.) 

Słychać donośne grzmoty. (Dzieci biją pięściami w stół.) 

Stopniowo burza cichnie. (Uderzamy powierzchnią dłoni o krawędź stołu.) 

Nadarza się okazją, aby prędko pobiec do domu.( Dzieci przebiegają palcami szybko po 

blacie stołu i chowają ręce pod jego krawędzią.) 

Chmury przerzedzają się na niebie, zza nich wygląda słońce. Wszyscy się cieszą! (Dzieci 

rysują w powietrzu słońce a potem radośnie klaszczą.) 

 

Źródło: https://ekodziecko.com/zabawy-paluszkowe-2 

 



KĄCIK PLASTYCZNY 

 

Drodzy Czytelnicy! 

W ostatnim numerze przed wakacjami zachęcamy do wykonania pracy 

plastycznej, która przeniesie nas myślami do letniego wypoczynku.   

 

 

Do wykonania pracy 

plastycznej będą potrzebne 

następujące materiały:  
 blok techniczny 

z kolorowymi kartkami, 

 blok rysunkowy 

z kolorowymi kartkami, 

 klej, 

 ew. farby brokatowe 

w żelu. 

 

 

Błękitna kartka będzie 

naszym  tłem, natomiast 

ciemniejszą kartkę 

składamy wzdłuż na połowę 

i nacinamy paski o szerokości około 3 centymetrów. 

 

Naciętą kartkę przyklejamy brzegiem na wysokości ok. 6 centymetrów, a drugi kraniec 

ciągniemy i przyklejamy równo z brzegiem kartki jasnoniebieskiej. Teraz musimy „ułożyć” 

fale. Wyginamy co drugi pasek i przyklejamy w jednym miejscu formując morskie fale. 

Pierwszy rząd wypychamy bardziej w górę. Przyklejamy tylko w jednym miejscu. Podobnie 

postępujemy z drugim rzędem, ale przyklejamy kropką kleju na środku.  
 

Morze gotowe, możemy przystąpić do przedstawienia dalszej części pracy. Wykonujemy 

żaglówkę z kolorowych kartek technicznych oraz słoneczko. 

 

Zaczynamy od wycięcia dwóch np. żółtych i fioletowych trójkątów na żagiel, zielonego 

kadłuba łódki raz żółtego kółka i pasków na promienie słońca. Przygotowujemy także kilka 

kartonowych kwadracików (posłużą do podklejenia łódki oraz słońca). Gdy wszystkie 

elementy są gotowe wystarczy nakleić je na kartkę wg własnego pomysłu. Dodatkowo pracę 

można ozdobić za pomocą farb brokatowych. 

 

 

 

 

Źródło: https://www.szkolneinspiracje.pl/wakacyjne-wspomnienia/ 

https://www.szkolneinspiracje.pl/wakacyjne-wspomnienia/


 

KĄCIK JĘZYKOWY 

 
Baby Shark 

 Baby shark, doo doo doo doo doo doo. Baby shark, doo doo doo doo doo doo. 

Baby shark, doo doo doo doo doo doo. Baby shark! 

 Mommy shark, doo doo doo doo doo doo. Mommy shark, doo doo doo doo doo 

doo. Mommy shark, doo doo doo doo doo doo. Mommy shark! Daddy shark, 

doo doo doo doo doo doo.  

Daddy shark, doo doo doo doo doo doo. Daddy shark, doo doo doo doo doo 

doo. Daddy shark!  

Grandma shark, doo doo doo doo doo doo. Grandma shark, doo doo doo doo 

doo doo. Grandma shark, doo doo doo doo doo doo. Grandma shark! 

 Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo. Grandpa shark, doo doo doo doo doo 

doo. Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo. Grandpa shark! 

 Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo. Let’s go hunt, doo doo doo doo  

doo doo. Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo. Let’s go hunt!  

Run away, doo doo doo doo doo doo. Run away, doo doo doo doo doo doo. Run 

away, doo doo doo doo doo doo. Run away! Safe at last, doo doo doo doo doo 

doo.  

Safe at last, doo doo doo doo doo doo. Safe at last, doo doo doo doo doo doo. 

Safe at last! It’s the end, doo doo doo doo doo doo.  

It’s the end, doo doo doo doo doo doo. It’s the end, doo doo doo doo doo doo. 

It’s the end! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc  

https://www.youtube.com/watch?v=R93ce4FZGbc


KĄCIK PSYCHOLOGICZNY  
 

RZECZY, KTÓRE MNIE USZCZĘŚLIWIAJĄ 

 

Zbliżają się wakacje, które nieodłącznie kojarzą się z wypoczynkiem, 

relaksem, przyjemnym sposobem spędzania wolnego czasu. Dziś zapraszam 

zarówno dzieci jak i rodziców, do zastanowienia się nad tym  Co Cię uszczęśliwia?  

Pomyśl i podziel się swoimi pomysłami z bliskimi. Chwila refleksji nad tym co 

naprawdę sprawia Ci radość, może pomóc przy  planowaniu udanego wakacyjnego 

czasu, który może  dzięki temu, być wypełniony w wartościowy i ważny dla Ciebie 

sposób.  

Narysuj swoje myśli w dymkach – możesz również narysować swoją zadowoloną 

twarz!  

  

 

ps. Pamiętaj także o tworzeniu słoika wdzięczności o którym pisałam  

w kwietniowym biuletynie.  

 

 



KĄCIK FIZJOTERAPEUTY 
Kolana Szpotawe 

 

 

 

 Charakterystyczna wada kończyn dolnych polegająca na tym, że 

układają się one w kształt litery O. Przy nogach wyprostowanych 

i złączonych kostkach, kolana nie stykają się, są nadmiernie wygięte 

na zewnątrz. 

 Szpotawość kolan może być wynikiem choroby, ale w większości 

przypadków jest bezbolesna. 

 Występuje na skutek krzywicy oraz  nadwagi. 

 Pojawia się w wieku 1 – 3 lat. 

 Obserwuje się ją u dzieci, które wcześniej zaczęły  

stawać i chodzić , gdy ciężar ciała stanowił nadmierne obciążenie  dla 

miękkiego i podatnego na odkształcenia kośćca.  

 Przeciwwskazaniem dla dzieci ze szpotawością kolan jest stanie ze 

skrzyżowanymi nogami, siad skrzyżny, siad płotkarski obustronny, 

jazda na rowerze. 

 Leczenie kolan szpotawych u dzieci w fazie wzrostu obejmuje przede 

wszystkim szerokie działania rehabilitacyjne. 

 

Źródło: Kolana szpotawe u dzieci - zaburzenia osi kończyn dolnych (rehasport.pl) 

kolana szpotawe - Bing images 

 

https://www.rehasport.pl/ortopedia-dziecieca/kolana-szpotawe-u-dzieci-zaburzenia-osi-konczyn-dolnych,5335,n,4322
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lIyLGxKH&id=3938336CBEFF28A93201BA5C0108627BEE1CEBEC&thid=OIP.lIyLGxKHUPx9CyK-fy2c-QHaFN&mediaurl=https%3a%2f%2fzdroweplecy.net%2fwp-content%2fuploads%2f2019%2f04%2fbo%cc%81l-kolana-14-750x527.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.948c8b1b128750fc7d0b22be7f2d9cf9%3frik%3d7Osc7ntiCAFcug%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=527&expw=750&q=kolana+szpotawe&simid=608025257578333011&FORM=IRPRST&ck=003CF67055D973F2C7127A9E81673B5C&selectedIndex=70&ajaxhist=0&ajaxserp=0


KĄCIK TERAPEUTY SI  
 

PROPOZYCJE ZABAW DLA  

BAZOWYCH SYSTEMÓW SENSORYCZNYCH 

 

UKŁAD PRZEDSIONKOWY TZW. RÓWNOWAGI  

 

Czyli aktywności związane z bieganiem, tańczeniem, skakaniem czyli różnego rodzaju 

ruchem: 

1. liniowym- wolny ruch liniowy wycisza dzieci  

2. góra-dół - niektóre dzieci wycisza, ale inne w nadmiarze pobudza (trzeba 

sprawdzić!) 

3. obrotowym - ma działanie pobudzające.  

 

 Bujanie dziecka w kocyku - rodzice chwytają rogi dużego koca i bujają w nim 

dziecko, tak jak lubi najbardziej; bardzo ostrożnie i delikatnie, obserwując ich 

reakcję. 

 Turlanki, obroty -zachęcaj swoje dziecko do obrotów, turlania się z trawiastej 

górki, turlanie w beczce. 

  Ciągnięcie dziecka na kocyku lub przepychanie w dużym pudle (koszu na 

brudną bieliznę.  

 Zabawy na dużej piłce, skakanie na skoczkach, piłce z uszami.  

 Huśtanie dziecka na huśtawkach, platformach podwieszanych, w hamaku, na 

wszelkiego rodzaju bujawkach, konikach itp. Podczas takiej zabawy z dołącz 

stymulację jeszcze jednego zmysłu (zabawa piłeczką z kolcami, świecącą, 

słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie, łapanie i rzucanie zabawki, łapanie 

baniek mydlanych). 

  Tor przeszkód (tunel, poduszki) - zrób tor przeszkód z różnych poduszek i 

poduch, dodaj do tego tunel. Niech dziecko raczkuje, chodzi po poduszkach, 

przeciska się przez tunel.  

 „Naleśnik” - ciasno zroluj dziecko w koc, kołdrę, karimatę lub materac, bawiąc 

się w smarowanie i zawijanie naleśnika, pouciskaj troszkę dziecko.  

 

 

 



UKŁAD DOTYKOWY  

Aktywności stymulujące dotyk dzielimy na bierne i aktywne. Bierne, to te kiedy 

dziecko jest dotykane przez inną osobę, a aktywne, gdy samo dotyka i ma nad tym 

pełną kontrolę.  

 Swobodne dotykanie różnorodnych faktur i struktur zabawek, materiałów, 

eksplorowanie dotykowe otoczenia wg potrzeb dziecka. Jeśli maluch nie ma 

takiej potrzeby, warto je do tego zachęcać, pokazywać.  

 Masaże - masowanie, zabawy dotykowe, masażyki - jeśli dziecko płacze, jest 

zniecierpliwione, nie rób nic na siłę, spróbuj znowu za jakiś czas. Ćwiczcie 

przy tym pokazywanie części ciała, można zastosować masaż fakturowy, 

różnymi skrawkami materiałów, gąbkami, myjkami, pędzelkami itp.  

 Kąpiel w basenie sensorycznym - duży pojemnik (pojemnik na pościel, miska, 

pudełko, kojec, kosz na brudną bieliznę) - napełniamy różnymi elementami: 

piłeczki plastikowe, gumowe, z kolcami, piankowe klocki, gąbki, myjki, 

skrawki różnych materiałów (sztruks, flanelka, futerko), a także materiały 

sypkie: makaron, kasza, mąka ziemniaczana, fasola, ryż, piasek itp 

 Tor dotykowy - ułóż tor z dywaników, mat (łazienkowa, do jogi itp.), 

podkładek na stół. 

  Pudełko sensoryczne - napełnij worek, pudełko po chusteczkach higienicznych 

(wyciąganych). 

  Paćkanie się - stwarzaj dziecku możliwość do poznawania dotykiem substancji 

o różnych konsystencjach - masy plastyczne, masa solna, galaretka owocowa, 

woda z mąką ziemniaczaną, malowanie palcami, lepienie z gliny itp. Jeśli 

dziecko nie lubi takich zabaw, nie toleruje brudnych rąk, zaproponuj mu 

zabawę foliowym workiem z zamknięciem, w którym umieścisz substancję. 

Niech ugniata, maże się, rysuje palcami, dociska, roluje, wybiera drobne 

elementy. 

 Zabawy ciepło-zimno - dotykanie butelek napełnionych ciepłą i zimną wodą. 

Masaż takimi butelkami. Dotykanie kostek lodu, termoforu z ciepłą wodą, 

gryzaków lub opatrunków żelowych (podgrzanych i wyziębionych). 

 Zabawy paluszkowe, które z jednej strony odwrażliwiają dotykowo, a z drugiej 

strony dostymulowują dotykowo i proprioceptywnie - przykładowe zabawy i 

wierszyki masażyki: https://www.charezinska.pl/category/wierszyki-masazyki/.  

 Zabawy w porównywanie faktur, ciężaru, kształtów - u przedszkolaków można 

wprowadzić element zasłonięcia oczu: ciężki - lekki, miły - niemiły, gładki - 

szorstki.  

 

 



UKŁAD PROPRIOCEPTYWNY TZW. CZUCIE GŁĘBOKIE  

Aktywności stymulujące propriocepcję mają działanie regulujące i wyciszające dla 

układu nerwowego; zalecane w sytuacjach nadmiernego pobudzenia, 

przestymulowania lub bezpośrednio przed snem: mocny masaż, dociskanie, 

przepychanie, siłowanie, przeciąganie, skakanie itp. Idealne dla wszystkich profili 

sensorycznych:  

 Dociskanie, masowanie dziecka dużą piłką terapeutyczną na materacu lub 

karimacie.  

 Masowanie dziecka piłeczką z wypustkami po ciele, można w ubranku lub bez 

- w zależności od tego co preferuje. 

 Zabawa w kanapkę - kładziemy dziecko na poduszkę i przyciskamy jego tułów, 

drugą poduszką. Dziecko jest kanapką, którą rodzic chce zjeść. Dziecko 

próbuje się wydostać z poduch. 

  Masaż dociskowy, zamiast delikatnego głaskania - zwłaszcza dla dzieci 

nadwrażliwych dotykowo, które nie lubią delikatnego dotyku, ale inne profile 

też go lubią i potrzebują.  

 Zabawa w niedźwiedzie uściski lub jak mocno cię kocham - ściskanie podczas 

obejmowania.  

 Zabawa w przeciąganie liny, gumy do skakania.  

 Ściskanie miękkich piłeczek, zabawek, plazm, squishy, gniotek i glutków do 

zabawy. 

 Przebijanki (zabawka, gdzie trzeba młotkiem wbijać elementy na drugą stronę).  

 Przepychanie ciężkiego wózka, taczki lub obciążonego kosza na zabawki, 

ściany. 

  Przenoszenie butelek z wodą lub cięższych przedmiotów.  

 Zabawa w taczkę, dorosły łapie dziecko za uda lub łydki, a dziecko idzie na 

rękach. 

  Skakanie, upadanie całym ciałem na materace, poduchy, worki sako.  

 Wciskanie, przeciskanie się przez studnię, worek sako z otworem, złączone 

nogi rodzica.  

 Przechodzenie przez tunel, przeciskanie się - wypychanie z niego dużych piłek, 

lub innych przedmiotów.  

 Żucie, gryzienie, ssanie, dmuchanie, picie przez słomkę. 

 

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

 



KĄCIK LOGOPEDY 
Do gimnastyki buzi i języka zapraszają Was wiosenne stokrotki 

 

 

 
Źródło: https://www.przedszkole9uszatek.com.pl/news/2020/04/gimnastyka-buzi-i-jezyka/ 



Drodzy Czytelnicy! 

Chcieliśmy wyróżnić dzieci, które w ciągu roku szkolnego, wysyłały 

swoje prace na adres mailowy naszego „Biuletynu Przedszkolnego”. 

Lista przedszkolaków zostanie opublikowana na stronie internetowej 

przedszkola.  

 

Dziękujemy za Waszą aktywność i do zobaczenia po wakacjach!  

 

 

 
 
Źródło:https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/mieszkanie-swieckich-kompozycji-wakacje-z-miejsca-na-

kopie_4974632.htm#query=wakacje&position=1&from_view=keyword 

Życzymy miłych 

bezpiecznych 

wakacji! 


