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Zajęcia dodatkowe: 

religia: 

  środa 15.00-15.15 

  czwartek 13.40-13.55 

język angielski: 

  poniedziałek 14.15-14.30 

  czwartek 14.00-14.15 

rytmika: 

  poniedziałek 12.30-12.45 

  piątek 14.00-14.15 

                                                          

 

 

 

Polka – kłanianka 

Kręcą się kółeczka, 

Póki  gra poleczka. 

Kręcą się kółeczka, 

Póki polka gra. 

Teraz ukłon aż po pas, 

Piękny ukłon – jeszcze raz. 

Tupnij raz, klaśnij też 

I zrób obrót tralala! 

Tupnij raz, klaśnij też, 

Skoczna polka, hopsasa! 

 

Zimowa poleczka 

1. Zimową poleczkę na śniegu czy lodzie 

Śpiewają bałwanki i tańczą ją co dzień 

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr 

Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak! 

Ref: Ha, ha, ha, ha! Hi, hi, hi, hi. 

Śniegowe bałwanki to my, właśnie my (2x) 

2. A w rękach miotełki, na głowach garnuszki 

Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki 

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr 

Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak! 

 



Ref: Ha, ha, ha, ha... 

3. Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła, 

Lecz skoczna muzyka do tańca znów woła, 

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr, 

Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak! 
Ref: Ha, ha, ha, ha... 
 

Dwie ręce, dziesięć palców   

 

Ja dziesięć palców mam, 

Na pianinie gram. 

Ja dwie ręce mam, 

Na bębenku gram. 

Ja dziesięć palców mam 

I na trąbce gram. 

Ja dwie ręce mam 

I zaklaszcze wam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal balonów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bęc – pac, pac – bęc 

Każdy balon może pęc! 

 W górę, w dół – i raz i dwa, 

Dziś balony mają bal! 

Każdy balon nadmuchany 

Każdy balon rusza w tany: 

Skok do przodu i krok w bok, 

Krok do tyłu i znów skok! 

Tak balony tańcowały, 



Że aż z hukiem popękały! 

                                 

                        

POCZYTAJ MI MAMO, TATO……             

 
 

Bajka terapeutyczna 

„Przygoda ołówka” bajka terapeutyczna. Kiedy dziecko nie 

wierzy w siebie i jest nieśmiałe. 

 

A było to tak: W sklepie papierniczym wśród różnych przedmiotów 

leżał sobie kolorowy piórnik, który nie mógł się doczekać, aż ktoś go 

kupi. Pewnego dnia do sklepu razem z mamą przyszła mała Zuzia, 

która kupiła piórnik i powiedziała, że razem z nim będzie chodzić do 

przedszkola. W piórniku mieszkałem ja, szary ołówek, obok kolorowe 

kredki, pisaki, gumka do mazania, nożyczki, linijka, temperówka, 

długopis i pędzelek. Nasze mieszkanie było bardzo kolorowe, wprost 

bajecznie kolorowe, każdy miał swoje miejsce, równo poukładane 

kredki pyszniły się swoimi barwnymi łebkami. Pachnąca gumka 

roztaczała zapach i wykrzykiwała, że mają być grzeczne, bo inaczej to 

ją popamiętają! Pisaki wystrojone w śliczne czapeczki już szykowały 

się do rysowania, nożyczki do cięcia, linijka do podkreślania, 

temperówka do strugania, długopis do pisania, a pędzel do 

malowania. Naszego domku strzegł suwak, który zamykał i otwierał 

piórnik. Nocą często wyobrażaliśmy sobie, jak to będzie i kto z nas 

pierwszy zobaczy przedszkole, kto pierwszy będzie rysował, 

malował, wycinał? Kolorowe kredki przechwalały się, która z nich 

jest najpiękniejsza, pisaki chichotały i zaczęły wyśmiewać się ze 

mnie. Zrobiło mi się smutno, że takiego szaraka nikt nie będzie brał 

do rysowania.  Aż wreszcie nadszedł ten dzień. Suwak często otwierał 

swe drzwi, co rusz wychodziły kredki i inne przybory. Przez uchyloną 

szparę słychać było gwar, śmiechy, muzykę, tylko ja jeszcze nie 

widziałem przedszkolnej Sali. Zacząłem zastanawiać się, dlaczego 

Zuzia mnie nie wybiera, było mi smutno i z boku przyglądałem się 

wesołym przyborom. Kolejnego dnia Zuzia wyciągnęła mnie 

nareszcie z piórnika, zrobiłem kreseczkę, laseczkę i już chciałem 

narysować pieska, wtem z piórnika wypadła pachnąca gumka  

i zniszczyła wszystko to, co narysowałem. Było mi bardzo smutno, 



poczułem się źle, chciało mi się płakać, przecież wydawało mi się, że 

umiem rysować. Mijały kolejne dni w przedszkolu, a ja wciąż 

siedziałem uwięziony w swojej przegródce. Nocą wszystkie przybory 

zmęczone po całodziennej pracy smacznie spały, a ja kręciłem się  

z boku na bok i nie mogłem zasnąć. Tylko poczciwy suwak otwierał 

swe drzwi i mówił do mnie: „Nie martw się, będzie dobrze, przyjdzie 

czas, że będziesz najważniejszy dla Zuzi, na pewno...” I tak się stało. 

Nazajutrz w przedszkolu pani powiedziała do dzieci: „Dzisiaj 

potrzebne wam będą tylko ołówki, będziemy rysować szlaczki.” Gdy 

Zuzia wzięła mnie do ręki, byłem tak roztrzęsiony, że aż się 

złamałem. Wtedy to suwak szybko się rozsunął i wypchnął 

temperówkę, która w mig mnie zaostrzyła. I już roztańczyłem się na 

kartce – kółeczka, kreseczki, laseczki to moja specjalność. I nie tylko, 

bo odtąd Zuzia nie mogła się obejść bez mojej pomocy. Rysowaliśmy 

portrety wszystkich członków rodziny Zuzi, szarugi jesiennego 

deszczu, a nawet kopalnię. Było wspaniale. Teraz już wiem, że jestem 

ważny, a nawet niezbędny. Jestem po prostu szczęściarzem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA RODZICÓW……… 

Zalety bajek terapeutycznych: 

 Wyciszają lęki i redukują napięcie,  

 Uczą rozwiązywać problemy, których maluchy doświadczyły w 

realnym życiu,  

 Pomagają kształtować tożsamość oraz samoocenę dziecka,   

 Uczą empatii i życia w harmonii z ludźmi oraz zwierzętami,  

 Pokazują rolę ciężkiej pracy oraz nie zniechęcania się w 

trakcie realizacji marzeń i celów.  

Warto czytać dziecku bajkę codziennie. Dobrze byłoby również 

porozmawiać z nim na ten temat. Można namówić małego słuchacza, 

aby opowiedział własnymi słowami treść bajki. Zadawajmy pytania, 

prośby dziecko by powiedziało, co sądzi  o postępowaniu bohaterów 

opowiadania. 

Wychowywanie poprzez opowiadanie bajek jest skuteczne 

zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy dziecięcych lęków. Dzięki bajkowej wizji 

dziecku łatwiej jest zrozumieć np. zagadnienie przemijania, 

odchodzenia. Bajki takie mogą pomóc w trudnych kontaktach                   

z rówieśnikami, dzięki nim dziecko dowiaduje się, że emocje, których 

ono doświadcza, są nieobce również innym. Terapia bajką uspokaja, 

odpręża i wycisza, wzbudza w dziecku poczucie bezpieczeństwa, daje 



wiarę na to, że jest ktoś, komu na nim zależy. Bajkowy bohater ma za 

zadanie pokazać dziecku jak przezwyciężyć trudności, kłopoty czy lęki. 

Elżbieta Sobieraj 


