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Wierszyk dla dzieci - 11 listopada 

 

Czy wiecie, drogie dzieci, 

że przez sto dwadzieścia trzy lata 

Polski nie było na żadnej mapie świata? 

Trzech zaborców jej wolność i ziemię skradło, 

 

sobie przywłaszczyło, 

w osiemnastym wieku to było. 

Naród polski żył w niewoli, 

lecz nie zapomniał kraju swojego, 

pamiętał o języku, kulturze, umiłowaniu wolności. 

I oto jest! 

Jest powód do radości! 

Wolność! Niepodległość!  

Koniec z zaborami! 

Powstała Polska! 

Teraz rządzić w niej będziemy sami. 

A stało się to listopada jedenastego,  

roku tysiąc dziewięćset osiemnastego. 

 

 

 

 

https://www.bajkownia.org/czytaniebajek/3924-11-listopada 
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A czy Wy znacie polskie symbole narodowe ?  
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ZABAWY PALUSZKOWE 

„Auto” 

 

Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało.  

Umyto:  

Pierwsze koło podstawowe  

(głaszczemy mały palec),  

Drugie koło podstawowe  

(głaszczemy drugi palec),  

Trzecie koło podstawowe  

(głaszczemy trzeci palec),  

Czwarte koło podstawowe  

(głaszczemy czwarty palec),  

Piąte koło zapasowe  

(głaszczemy kciuk). 

 

Źródło:www.1zoomme.pl 
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KĄCIK PLASTYCZNY  

W tym miesiącu obchodzimy ważne święto - Dzień 

Niepodległości, dlatego zachęcamy do wykonania pracy 

plastycznej, która może zostać wykorzystana tego dnia. 

Dodatkowo również propozycja z okazji Dnia Pluszowego 

Misia.   

Kotylion z papieru  

 

 

do wykonania tej pracy będzie potrzebny biały i czerwony 

papier, klej, nożyczki, ew. kawałek białego bloku technicznego. 

Z białego papieru wycinamy 12 pasków o długości ok 6 cm, 

z czerwonego również 12 pasków, jednak  o długości ok 8 cm. 

Z bloku technicznego wycinamy dwa koła takiej samej 

wielkości. Następnie należy skleić paski  delikatnie składając je 

na pół. Należy zostawić jeden pasek czerwony i jeden biały. Do 

koła doklejamy białe paski, a następnie między białe 

przyklejamy czerwone (paski muszą być przyklejone z jednej 

strony koła). Na samym końcu wystarczy przykleić dwa 

przycięte na końcach paski - czerwony ma być przyklejony po 

lewej stronie czerwonego koloru.  
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Miś – do wykonania pracy będzie potrzebny blok techniczny, 

farby, pomponik ew. plastelina. Z bloku należy wyciąć 

następujące elementy: głowa, uszy, oczy, pyszczek. Elementy 

trzeba pomalować, a następnie skleić. Nosek należy zrobić z 

pomponika lub z plasteliny. Misia można ozdobić wg uznania. 

Liczymy na ciekawe pomysły naszych czytelników.   

 

 

  

Zachęcamy do wysyłania zdjęć prac plastycznych na adres 

mailowy biuletynu 

Muchomorek.biuletyn@op.pl 

Najładniejsze prace zostaną wyróżnione na stronie 

internetowej naszego przedszkola.   
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KĄCIK JĘZYKOWY 

 
Zabawy w języku angielskim  

Apple, apple Katarzyna Niemiec 

 

Apple, apple on the tree, 

(łączymy ręce i tworzymy jabłko) 

 

Apple, apple for you and me, 

(wskazujemy na osobę przed nami, następnie na siebie) 

 

Apple, apple in my tummy, 

(głaszczemy się po brzuszku) 

 

Apple, apple yumy, yumy! 

(udajemy, że jemy) 
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WIERSZYKI MASAŻYKI  
Makaron 

 

Dzieci ciasto ugniatały, (ugniatamy plecy/ udajemy, że wyrabiamy ciasto). 

Wałkowały, formowały, (przesuwamy przedramieniem po plecach). 

I przez praskę wyciskały, (dociskamy plecy płaską dłonią i kręcimy korbką z boku). 

Różne kształty wycinały, (udajemy krojenie dłonią). 

Długie nitki, małe gwiazdki, (rysujemy na plecach różne kształty, nawiązujące do nazw). 

Wielkie muszle i kokardki, (jw.) 

Wstążki, rurki i literki, (jw.) 

Makaronu wybór wielki! (jw.) 

A gdy kluski już gotowe, (przejeżdżamy palcami z góry na dół pleców). 

To wskakują w wrzącą wodę, (uderzamy opuszkami palców w plecy). 

I bulgoczą, i bąblują, (nieco mocniej uderzamy palcami). 

Zaraz nam się ugotują, (udajemy, że mieszamy w garnku – dociskamy pięścią do pleców i kręcimy 

koła). 

Już makaron odcedzony, ( łapie dziecko bo bokach i delikatnie kołyszemy prawo-lewo, udając 

odcedzanie). 

I na talerz położony, (rysujemy koło i dociskamy dłoń na środku). 

Naszą ucztę zaczynamy. 

I przy stole zasiadamy, ( rysujemy kwadrat). 

Z żółtym serem? (delikatnie dotykamy opuszkami palców, udając posypywanie serem). 

Z truskawkami? (dociskamy dłonią ułożoną w łódeczkę w kilku miejscach). 

Czy sosikiem polewamy? ( smarujemy plecy dłonią). 

1,2,3 którą wersję wolisz Ty? (rysujemy cyferki 1,2,3). 

Źródło: Makaron - wierszyk- masażyk - Wspieranie Rozwoju Dzieci (charezinska.pl) 
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KĄCIK PSYCHOLOGICZNY 
DEKALOG RODZICA 

 

1. Miłość daje miłość- uczę swoje dziecko otwartości, dobroci, bezinteresowności 

względem drugiego człowieka.  

2. Szanuję odrębność mojego dziecka- staram się spokojnie zrozumieć zachowanie 

mojego dziecka zanim wyrażę ostateczną opinię. 

3. Lęk jest wrogiem zaufania- dążę do zapewnienia dziecku poczucia 

bezpieczeństwa, atmosfery przychylności, aprobaty.  

4. Autorytety są drogowskazami w osiąganiu życiowych celów- podsuwam mojemu 

dziecku przykłady wartościowych, zasłużonych ludzi- dla ojczyzny, kultury, nauki, 

sportu, sztuki.  

5. Przykład własnego życia jest najlepszą nauką- unikam fałszu i dwuznaczności  

w swoim postępowaniu. 

6. Mówię dziecku że jest dobre, że może że potrafi- mobilizuję je do działania, 

wskazuję mocne strony. 

7. Umiem “czytać” swoje dziecko- znam jego psychikę, zachowanie, potrafię szybko 

zareagować na pojawiające się zagrożenie.  

8. Empatia to dar rozumienia bez słów- reaguję na przeżycia dzika właściwą 

emocjonalną postawą. 

9. Pochwała jest motorem dalszych sukcesów- rozsądnie nagradzana sukcesy 

dziecka, doceniam nawet najmniejsze starania.  

10. Pomagam w granicach rozsądku- uczę dziecko samodzielności, odpowiedzialnosci 

za własne czyny, podejmowania trafnych decyzji i wyborów. 
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KĄCIK FIZJ0TERAPEUTY 
 

Wpływ sprawności ręki na rozwój mowy dziecka 

Odpowiedzialne za ruch ręki obszary w naszym mózgu sąsiadują z polami odpowiadającymi za 

ruchy narządów mowy. Dlatego sprawne dłonie  dziecka, mają ogromny wpływ na sprawność narządów 

artykulacyjnych. 

Sprawne dłonie to warunek nadawania komunikatów niewerbalnych, np. gestu wskazywania palcem. 

Usprawnianie dłoni wpływa także na rozwój motoryki małej! 

W jaki sposób można usprawniać dłonie dziecka? 

◦ Masażyki, dotykanie różnorodnych faktur, konsystencji. 

◦ Zabawy paluszkowe i manipulacyjne. 

◦ Ugniatanie, lepienie, wałkowanie mas sensorycznych, plasteliny. 

◦ Mieszanie, przesypywanie piasku, ryżu, kaszy. 

◦ Wydzieranie, wyklejanie, wycinanie, malowanie i kolorowanie. 

◦ Przypinanie i odpinanie klamerek do prania, zapinanie guzików. 

◦ Odkręcanie i zakręcanie nakrętek. 

◦ Układanie klocków. 

◦ Nawlekanie koralików. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Małgorzata Tyka - LogoPrzydasie - Strona główna | Facebook 
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KĄCIK TERAPEUTY SI 

PROFILE SENSORYCZNE 

 
Każdy z nas ma pewien, określony profil sensoryczny – dotyczy to zarówno dzieci, jak 

i dorosłych. Profil sensoryczny to nasze preferencje sensoryczne, czyli sposób w jaki przetwarzamy 

bodźce. Mówi nam o tym, jakie bodźce preferujemy, a jakich unikamy. Niektóre osoby wydają się nie 

zauważać pewnych bodźców np. mogą spać przy włączonej muzyce. Mówimy o nich, że mają wysoki 

próg pobudzenia, gdyż reagują dopiero na naprawdę silne doznania. Inne z kolei zauważają wszystkie 

najmniejsze szczegóły i bodźce. Odbierają je często jako szczególnie nieprzyjemne, czy wręcz im 

zagrażające, dlatego stosują wobec nich strategie unikania. Takie osoby mają zatem niski próg 

pobudzenia.  

 

W Polsce  profile sensoryczne opisała dr Marta Wiśniewska. Zaproponowała porównanie ich 

dopostaci z bajki „Kubuś Puchatek” A.A. Milne. Dzięki czemu możemy łatwiej sobie wyobrazić, jakie 

cechy posiada osoba o danym profilu. Wyróżniła więc: 

 

1. Wrażliwego Kubusia/ Królika 

2. Unikającego Prosiaczka  

3. Biernego Kłapouchego  

4. Brykającego Tygryska. 
 

Przyjrzyjmy się więc pierwszemu z wymienionych profili. 

 

Typ 1 – Wrażliwość sensoryczna - niski próg pobudzenia, bierność  

i przyjmowanie 
Osoby wrażliwe sensorycznie mają niski próg pobudzenia, co oznacza, że silnie reagują na 

nawet niewielki bodziec, ale biernie go przyjmują. Są to często dzieci nastawione na stałe 

rozpoznawanie bodźców, czyli o wyraźnym odruchu orientacyjnym. Nazywamy je dziećmi  

o podwójnym „alter ego” i KUBUŚ / KRÓLIK. Oznacza to, że w momencie, gdy nie ma wielu 

przeszkadzających bodźców, są zwykle pogodne i wyluzowane niczym KUBUŚ PUCHATEK z bajki. 

Biernie, bez widocznych oznak przyjmują różne doznania aż do momentu przepełnienia, 

przebodźcowania - co zwykle kończy się natychmiastową lub odroczoną reakcją. Gdy przy zbyt dużej 

liczbie dystraktorów czara się w końcu przeleje, dziecko staje się nagle marudne, płaczliwe, agresywne 

lub dostaje głupawki, a jego zachowanie jest zdezorganizowane. Wówczas przeobrażają się 

w marudzącego, gderliwego KRÓLIKA. Stan pobudzenia zwykle narasta, aż do kulminacyjnego 

momentu totalnego przebodźcowania i wybuchu emocjonalnego. Może to być atak płaczu, 

marudzenie, agresja, a nawet autoagresja. Obserwujemy, że dość trudno rozpoznać ten profil 

sensoryczny na podstawie obserwacji zachowania dziecka tylko w placówce (żłobek, przedszkole, 

szkoła). Zwykle zachowują się poprawnie w grupie, jedynie czasami zdarzają się im wybuchy. 

Natomiast pełne objawy przestymulowania prezentują po powrocie do domu, a nawet wcześniej, gdy 

tylko rodzic pojawi się na horyzoncie. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, następuje totalna 

zmiana zachowania, oczywiście na gorsze. 
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Kubuś vel. Królik (wrażliwiec - instrukcja obsługi) 

 Jak mnie rozpoznać?  
• Jestem bardzo wrażliwy na bodźce;  

• Stale obserwuję, wyszukuję, rozpoznaję nowe bodźce z otoczenia;  

• Jestem podatny na różne rozpraszacze i mam problem z selektywnością bodźców; 

• Stąd moja wysoka rozpraszalność uwagi;  

• Mam tendencję do kumulowania nadmiernej ilości bodźców (stymulacji) i brak mi 

mechanizmu autoochrony przed przestymulowaniem;  

• Przez większość dnia zwykle wszystko jest ok (zazwyczaj rano, do południa), ponieważ biernie 

przyjmuję bodźce bez widocznych oznak, nie reaguję na nie, nie unikam .... ale do czasu;  

• Moje problemy i trudności zwykle narastają powoli, ale ponieważ ich nie ujawniam, nagle 

w momencie "przepełnienia czary" / przebodźcowania; następuje widoczny zwrot w moim 

zachowaniu; 

• To moment, gdy z potulnego KUBUSIA pod wpływem nadmiaru wrażeń przeobrażam się 

w zrzędliwego KRÓLIKA;  

• Odroczona w czasie reakcja to wówczas: wybuch, płacz, histeria, mdłości lub ból głowy,  

• Często agresja, histeria, nadmierne pobudzenie, marudzenie pod koniec dnia,  

• Często ogromne problemy z zasypianiem, częste wybudzanie się, w tym z płaczem  

           i krzykiem;  

• Często przyklejana mi etykietka to: Rozpieszczone dziecko / „Histeryk". 

Co lubię?  

 

• przewidywalność, powtarzalność,  

• rutynę i rytuały,  

• poczucie kontroli,  

• towarzystwo znajomych mi osób,  

• znane miejsca,  

• opanowany, spokojny ton rodzica, opiekuna nawet, gdy coś przeskrobię,  

• ciszę i spokój,  

• wycieczki na łono natury,  

• kontakt ze zwierzętami,  

• spotkania towarzyskie 1 na 1 lub w mniejszej grupie,  

• wsparcie w regulacji bliskiej mi osoby: mamy, taty, babci, ulubionej opiekunki. 
 

Czego nie lubię/ lub mi nie służy? 

 

• tłoku, tłumu,  

• jasnych, migających świateł,  

• nadmiaru hałasu: krzyku, płaczu innych,  

• wysokich lub niskich temperatur,  

• mocnych przypraw, silnie aromatycznego jedzenia,  



14 
 

• intensywnych smaków,  

• ubierania butów, czapki, rękawiczek i innych części garderoby,  

• czesania, obcinania włosów, paznokci,  

•  dotyku obcych osób, 

• długiego czasu przed ekranem 

• Dobrze  czuję się we wnętrzu, które: 
✓ jest oszczędne w bodźce wzrokowe: jednolite podłogi, ściany, dywany. Jak najmniej kolorów, 

deseni i drobnych elementów. Zabawki w szufladach, koszach, pojemnikach. 

✓ ma ciepłe światło, które wycisza i przynosi ukojenie dla układu nerwowego. Lepsze będzie 

kilka punktów świetlnych niż jedno rozproszone na całe pomieszczenie.  

✓ ma rolety zaciemniające, zasłony wyciszające dźwięki zza okna. nie jest położone w pobliżu 

zapachów kuchennych, toaletowych.  

✓ dominują w nim kolory natury, jest dużo zieleni.  

✓ ma kącik wyciszenia - kącik, namiot, baza - w którym można odpocząć i odciąć się od bodźców.  

✓ ma hamak lub huśtawkę kokon do wolnego bujania, z możliwością schowania się  

i odcięcia od bodźców. 

✓ mogę w nim być 100% sobą i bawić się oraz odpoczywać - jak lubię najbardziej.  

✓ mam dostęp do ulubionych książeczek, układanek, płyt, kredek, farb, zabawek, zabawa 

którymi mnie relaksuje. 

 

 
 

 

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

dziecka?” 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja zabawy :  

Karty można wydrukować w dwóch egzemplarzach w ten sposób powstanie gra memory       

Pamiętjcie, aby stronę odwrotną zakleić        

 

Miłej zabawy !  

 

 

https://www.facebook.com/GADUterapia/posts/2126240667421375/ 

 


