
26.05.2020 w parku, niedaleko domu Państwa Języczków miał się odbyć 

„Wielki pokaz niezWykłych ptasich umiejętności”.  

Dzięcioły zgłosiły się do zawodów w szybkości wykuwania dziupli, kowaliki miały 

pochwalić się swoją zdolnością schodzenia pionowo po pniu drzewa, kukułka 

postanowiła zaprezentować wyjątkowy talent w  podrzucaniu jaj do obcych 

gniazd, a rodzinny zespół drozdów - nieprzeciętne umiejętności wokalne. Wielką 

atrakcją przewidzianą na koniec pokazu, miał być występ słynnej sroki 

zatytułowany „Znikające BŁYSKOTKI”. Pani Języczkowa właściwie odczuła 

ulgę, że pokaz został odwołany /ze względu na zakaz zgromadzeń/, bo bardzo 

lubiła biżuterię i chętnie ją zakładała, a nie do końca była pewna co kryje się za 

tajemniczym tytułem atrakcji wieczoru. A w dodatku Pan Języczek przygotował 

dla niej wielką niespodziankę….. 

 Otóż….. Zarezerwował dla swojej żony wizytę u pani stylistki fryzur (nazywanej 

też panią fryzjerką)!!!  

Pani Języczkowa już od kilkunastu dni przyglądała się z niezadowoleniem 

swojemu odbiciu w lustrze  (przyglądamy się sobie w lustrze i robimy „śmieszne 

miny”) komentując: 

- Grzywka wpada mi do oczu, kolor dziwnie wypłowiały…..wyglądam okropnie! 

W dodatku od tego siedzenia w domu zrobiłam się jakaś „pyzata”, (nabieramy 

dużo powietrza w policzki i powolutku wypuszczamy ) trzeba będzie 

zdecydować się na „pazurki” (naśladujemy pracę nożyczek – na zmianę 

rozciągamy wargi w uśmiechu i ściągamy w „ryjek”) A może powinnam wybrać 

„boba”, albo „trwałą”?* 

Pan Języczek zaoferował się jako kierowca. Zanim jeszcze wraz z żoną pojechał 

do miasta,  mrugnął okiem (próbujemy na zmianę mrugać prawym i lewym 

oczkiem ) do swoich dzieci – Języczątek i szepnął : 

- Możecie zaczynać. Macie przynajmniej 4 godziny czasu. Powodzenia 😊 

Córeczka Państwa Języczków miała już trochę doświadczenia w kuchni. Potrafiła 

upiec pyszne muffinki, czekoladowe ciasteczka i sypaną szarlotkę. Tym razem – z 

pomocą brata – zamierzała „wyczarować” cytrynową babkę z malinowym 

lukrem. Wzięła dużą miskę (otwieramy szeroko buzię) i wsypała do niej mąkę, 

(„wsypujemy”– czubkiem języka prześlizgujemy się po górnej wardze, zębach i 

podniebieniu) proszek do pieczenia (powtarzamy poprzedni ruch), później 

starła na tarce skórkę z cytryny i mandarynki ( przy otwartej buzi „ostrzymy” 



czubek języka o górne zęby ) i wycisnęła sok z obu owoców (wciągamy policzki 

do środka ). W tym czasie jej braciszek ostrożnie rozbił 4 jajka  („ rozbijamy jajka” 

uderzając czubkiem języka o podniebienie, oczywiście przy szeroko otwartej 

buzi.  ) i w drugiej misce wymieszał je z cukrem, a później pracowicie utarł 

mikserem ( kręcimy językiem dookoła oblizując zęby – tym razem przy 

zamkniętej buzi ) Plamka słodkiej masy chlapnęła mu na nosek, więc nie 

przerywając ucierania próbował ją zlizać ( wyciągamy czubek języka wysoko w 

kierunku nosa ). Później zawartość obu misek została wymieszana razem z 

pięknie pachnącym stopionym masłem, i w dobrze wysmarowanej foremce 

powędrowała do pieca. Języczątka przez szybkę w piekarniku obserwowały jak 

pięknie rośnie ich babka – prezent dla Mamy z okazji Jej Święta. ( przez nos 

powolutku nabieramy powietrze w policzki i powolutku wypuszczamy przez 

usta ) Kiedy babka przestygła, posmarowały ją pysznym cytrynowym lukrem ( 

starannie oblizujemy czubkiem języka całe podniebienie ) i ozdobiły świeżymi 

malinami. Babka wyglądała wspaniale i pięknie pachniała. Teraz trzeba było 

jeszcze szybko posprzątać i udekorować salon. Siostra wprawnym ruchem 

wyprasowała odświętny obrus (czubek języka ślizga się po podniebieniu od 

wałka dziąsłowego w kierunku gardła i z powrotem ), mały Języczek pobiegł do 

ogrodu, z którego po chwili wrócił z naręczem wonnych kwiatów („wąchamy 

kwiatki” – nabierając powietrze nosem ) Kolorowy bukiet zajął centralne 

miejsce na stole, tuż obok imponującej babki.   

-  Jeszcze baloniki!!!  Zapomnieliśmy o balonikach !!!  Dzieci pospiesznie zabrały 

się do pracy. 

 ( jeśli jeszcze macie trochę siły spróbujcie nadmuchać kilka baloników 

prawdziwych lub wymyślonych 😉 ) 

Kiedy ostatni pęk balonów na ozdobnej wstążeczce został przywiązany do 

stojącej w rogu lampy, otwarły się drzwi, a w drzwiach stanęli Państwo 

Języczkowie.  Mama ……… Mama?!!!....... 

Mama wyglądała przepięknie !!! Nowa fryzura okazała się „strzałem w 

dziesiątkę”, oczy Jej błyszczały, a na twarzy gościł ujmujący  uśmiech, który – 

kiedy tylko się pojawiał - sprawiał, że nawet w pochmurne dni, języczkowy dom 

wydawał się wypełniony słonecznymi promykami. (uśmiechamy się szeroko, 

pokazując zęby) Mama rozejrzała się z zachwytem wokół siebie. 

- Och !!! Jak tu pięknie !!! …Dziękuję…..To mój najpiękniejszy Dzień Mamy – 

wyszeptała. 



*chłopcom narażonym na słuchanie fragmentu o damskich fryzurach, obiecuję, 

że następnym razem do fryzjera wybierze się Pan Języczek ( zrobimy mu wtedy 

na głowie „smoka” albo „spidermana”😉) 

 

A teraz poznajcie bohaterów pokazu, który ….się nie odbył ☹ 

Poniżej od lewej :  dzięcioł duży,  kowalik,  sroka,  drozd,  kukułka 😊 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=kowalik+ptak+grafika&id=8B7996AB723990AF5BE0884768CDAB34F62D76EE&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=sroka&id=24234BE8187E837B8FF04EDA7722F3CE1A10C875&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=drozd&id=DCF2C09097596B146AE1A3812D764EA3C1231C81&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=kuku%c5%82ka+ptak+zdj%c4%99cia&id=2226DB2AB51642F94EF55F1963CE049409C98970&FORM=IQFRBA


A  oto babka, którą upiekły dla swojej Mamy Języczątka.  

 

Przepis jest prawdziwy i sprawdzony, a babeczka bardzo smaczna, chociaż ilość 

masła trochę przeraża i pewnie można by ją zredukować 😉 

O ile to nie lokowanie produktu 😉dodaję link z przepisem:  

https://www.kwestiasmaku.com/desery/babka/babka_cytrynowa_z_malinami

/przepis.html 

 

Mam nadzieję, że Wasze Dzieciaki, biorąc przykład z dzieci Państwa Języczków,  

nie zabiorą się za samodzielne eksperymenty w kuchni pod nieobecność 

Rodziców, ale wierzę, że w niejednym domu kultywuje się wspólne 

przygotowywanie smakołyków – do czego gorąco zachęcam 😊 

A teraz – na zakończenie - pora na relaks *😊 

 Dla dzieci – zaangażowanych w organizację tego pięknego dnia i  oczywiście dla 

Mam, na co dzień zagonionych, często zamartwiających się „na zapas”, 

zestresowanych, albo i nie, nieważne  – PO PROSTU TO IM SIĘ NALEŻY !!! 😊 

Do przeprowadzenia zabawy relaksacyjnej nieśmiało proponuję Tatusiów….. 

Jestem pewna, że świetnie poradzą sobie z zadaniem, a na rewanż mogą liczyć w 

dniu swojego Święta 23 czerwca 😊 

 

Jak zwykle SERDECZNIE POZDRAWIAM 😊 I ŻYCZĘ DOBREGO ŚWIĘTOWANIA 😊 

 

 



*Nie ulega wątpliwości, że nie tylko na dorosłych, ale i na dzieci działa wiele 

źródeł wywołujących napięcie organizmu. Relaks jako pojęcie w terminologii 

naukowej oznacza „…zwolnienie napięcia mięśni przy równoczesnym, 

świadomym obniżeniu aktywności myśli”.  

Gdybyście Drodzy Tatusiowie faktycznie zechcieli zrelaksować swoje „Pociechy” 

i Ich Mamy, proponuję skorzystać z powszechnie dostępnych w internecie 

technik relaksacji według Jacobsona, Wintreberta czy Schultza. Wersję dla dzieci 

przedszkolnych opracowała A.Polender i ma ona postać sympatycznej bajeczki o 

misiu Puchatku.   

Jeśli nie wspomniane wyżej techniki - to może przynajmniej bardzo 

uproszczone: 

Połóż się na plecach na materacu, zamknij oczy i wsłuchaj się w muzykę. Po wysłuchaniu 

weź kartkę  i narysuj, co widziałeś w wyobraźni.  

Albo też – nieco dłuższe: 

• Połóż się na plecach na materacu, zamknij oczy i wsłuchaj się w muzykę.  

•  Teraz podnieś prawą rękę i zacznij ją delikatnie kołysać, staje się ona ciężka 

i  opada na materac.  

•  Teraz zrób wdech nosem i wypuść powietrze ustami i podnieś lewą rękę, 

która kołysze się na wietrze  delikatnie jak liść później, robi się ciężka i 

opada. 

•  Wciągnij powietrze nosem i wypuść ustami, podnieś teraz dwie ręce, które 

zamieniają się w tańczące  na wietrze listki i wirują nad twoją głową, stają 

się ciężkie i opadają na materac. 

•  Wciągnij powietrze nosem i wypuść ustami. 

•  Teraz podnieś ciężką prawą nogę i delikatnie opuść na materac, zrób wdech 

nosem, wypuść powietrze ustami i podnieś lewą nogę, którą delikatnie 

opuść na materac. 

•  Otwórz oczy, wyciągnij za siebie lewą rękę i przytrzymaj, prawą rękę i 

przytrzymaj – przeciągnij się tak jakbyś chciał wstać z łóżka. 

• Teraz wyciągnij jedną nogę, a potem drugą. 

• Podnieś się i wstań. 

Zadbajmy o spokojną, relaksacyjną czy inaczej mówiąc chilloutową muzykę….   😊  

I już naprawdę na koniec króciutkie omówienie załącznika . W skompresowanym załączniku schowały 

się 2 zadania . Pierwsze z nich wydaje mi się czytelne i nie wymagające szerszego omawiania. Drugi, 

„Kwiaty dla mamy”, przesyłam podwojony. To pozornie ten sam obrazek. Różnica jest widoczna tylko 

gdy porównamy kwiaty. Na pierwszej kartce zapisałam przykładowe sylaby, które dziecko ma 

porównać i połączyć w pary. Drugi obrazek możecie Państwo wykorzystać wpisując samodzielnie głoski 

/lub sylaby zawierające głoski/, które dziecko aktualnie ćwiczy. 😊 



 

 

 

  

 

 

 

 


