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„Przedwiośnie” 
 

Sczerniały dachy i pola. 

Na drodze – błoto do kolan. 

Gołębie gruchają dziś głośniej: 

Przedwiośnie! 

Przedwiośnie! 

 

I wróble ćwierkają inaczej. I wrona inaczej dziś kracze. I bałwan się skurczył od rana, 

że… prawie już nie ma bałwana! 

Nos tylko mu sterczy żałośnie… 

Przedwiośnie! 

Przedwiośnie! 

 

Przebiega kot przez podwórze. Ostrożnie omija kałuże: - Brrr! Wszędzie woda i woda. 

To nie dla kota pogoda! Jest mokro. Jest szaro. Nieznośnie. Przedwiośnie… Wiadomo, 

przedwiośnie! 

 

A wiosna, gdzież się podziewa? Za jakie skryła je drzewa? W leszczynach się chowa czy 

klonach, słoneczna, promienna, zielona? 

Na razie są tylko bazie. I kotki na wierzbie – na razie… 

A potem już może za tydzień, na stałe się wiosna rozgości. Widzicie? Już idzie! Już idzie, 

bo pąki pękają z radości. 

 
M. Terlikowska 

 

Drodzy Rodzice! 

 

Długo oczekiwana Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Pewnie Zima nie ustąpi tak łatwo 

i znów sprawdzi się przysłowie: „W marcu jak w garncu”. To będą jednak „ostatnie podrygi” złej 

pogody. Nic nie zatrzyma kiełkującej trawy, pąków nabrzmiewających sokami, strumyczków 

z topniejącego śniegu. Pachnie wiosną!!! 

 

 

 

 

 



 TO WARTO WIEDZIEĆ 

 

INTEGRACA SENSORYCZNA 

 

Co to takiego? 

 

Jest to zdolność dziecka do odczuwania i reagowania na informacje dostarczane z otoczenia 

i własnego ciała. Gdy wszystko działa dobrze, dziecko sprawnie porusza się, odbiera bodźce 

z zewnątrz i zachowuje się odpowiednio do sytuacji. U większości dzieci integracja sensoryczna 

rozwija się w sposób naturalny, między innymi dzięki zabawom. Jednak niektóre badania pokazują, że 

kłopoty z integracją zmysłów może mieć nawet 15–45% dzieci. 

Nasz mózg przy pomocy receptorów czucia zbiera bodźce, przetwarza je, uczy się prawidłowo 

reagować.  

Jeśli jakikolwiek receptor działa nieprawidłowo, informacje przekazane są do mózgu w sposób 

niedokładny. Przez ten błąd odpowiedź mózgu, czyli reakcja organizmu,  jest również nieprawidłowa. 

Mówimy wtedy o zaburzeniach integracji sensorycznej. 

 

Skąd mózg czerpie informacje o świecie? 

 

Informacje w formie odpowiednich bodźców zbierane są poprzez zmysły: 

wzrok, słuch, dotyk, węch, smak.  
 

Wszystkie informacje zebrane z tych systemów są dla mózgu 

obrazem otaczającego ciało świata. Bywa jednak tak, że dany 

receptor wyolbrzymia lub tłumi konkretny bodziec. Mówimy 

wtedy o nadwrażliwości lub podwrażliwości jednego 

z układów. Będzie to miało przełożenie na funkcjonowanie 

dziecka w życiu codziennym. Pojawić się mogą różne mniej lub 

bardziej uciążliwe sygnały ostrzegawcze. 

 

 

 

Co powinno zwrócić naszą uwagę? Kiedy udać się na konsultacje? 

 

 Jeśli dziecko potyka się na prostej drodze, zderza z przedmiotami, nie trafia w drzwi, ma 

problemy z łapaniem czy kopaniem piłki, jazdą na rowerze, cięciem nożyczkami, 

sznurowaniem bucików, jedzeniem sztućcami; 

 

 nie lubi gier i zabaw ruchowych lub przeciwnie – jest w ciągłym ruchu (biega, skacze, nie 

potrafi nawet na chwile usiąść); 

 

 nie lubi się brudzić, często mówi, że “coś śmierdzi” mimo, że inni nie czują nic 

nieprzyjemnego; 

 

 ma wybiórczą dietę; 

 

 nie lubi się czesać, myć głowy, zębów i obcinać paznokci, nie lubi być smarowane kremami; 

 

 ma opóźniony rozwój mowy lub wadę wymowy; 

 

 ma problemy ze skupieniem się; 

 

 robi dużo hałasu, jednocześnie sam zatykając uszy, gdy ktoś inny hałas generuje. 

 



Te wszystkie i wiele innych objawów mogą świadczyć o tym, że procesy integracji sensorycznej mogą 

być zaburzone. 

 

 

 

ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ 

 

Problem  zaburzeń związanych  z  integracją  sensoryczną  dotyka  nas  wszystkich,  w  mniejszym  

bądź  większym stopniu. 

Z  pewnością  każdy  z  nas  znalazłby  w  swoim  otoczeniu  dziecko  niezdarne, nadpobudliwe, 

mające problemy z nauką czy też dziecko autystyczne. Element sensoryczny ma w  tych  przypadkach  

istotne  znaczenie.  Poniżej  znajduje  się kilka  prostych  i  przyjemnych sposobów  na  wsparcie  

dziecka,  które  przejawia  trudności  z  zakresu  integracji. 

Zachęcamy do wspólnego ćwiczenia z dzieckiem, które pozwoli na odczucie na „własnej skórze” 

oddziaływania różnych bodźców, jak również wpłynie na pogłębienie relacji z dzieckiem. 

 

Układ dotykowy: 

 ”Dotykowe pudełko”: weź pudełko po butach lub poszewkę na poduszkę, umieść w środku 

różne przedmioty, po czym poproś dziecko, by wkładając rękę do pudełka spróbowało 

zgadnąć, jakiego przedmiotu dotyka; 

 

 zabawa w kąpieli: zachęcaj dziecko do używania podczas kąpieli różnych rodzajów gąbek, 

mydeł i ręczników. Zaproponuj maluchowi myjki o różnych fakturach, gąbki o odmiennych 

kształtach, możesz też dodać do kąpieli odrobinę krochmalu z mąki ziemniaczanej; 

 

 „naleśnik”: ciasno zroluj dziecko w koc, bawiąc się w smarowanie i zawijanie naleśnika; 

 

 wspólne gotowanie: stwarzaj dziecku jak najwięcej okazji do wspólnego gotowania, 

mieszania, ugniatania różnego rodzaju ciast itp.; 

 

 degustacja: zachęcaj dziecko do próbowania nowych 

potraw, o różnych smakach i konsystencji; 

 

 malowanie dłońmi, stopami: farbę przeznaczoną do 

malowania palcami możesz zmieszać z innymi 

materiałami, np. kaszą, piaskiem, ryżem itp. Stwórzcie też 

własną „farbę” z kisielu, galaretki czy pianki do golenia. 

 

 

 

Układ przedsionkowy (odpowiedzialny m.in. za ruch i równowagę, napięcie mięśniowe, 

koordynację): 

 skakanie na piłce: wspólne zabawy na dużej nadmuchiwanej piłce, na której maluch będzie 

mógł usiąść i skakać; 

 

 tor przeszkód: stwórzcie wspólnie tor przeszkód, taki który będzie wymagał od dziecka 

pełzania, skakania, wspinania, turlania, celowania itp.; 

 

 huśtawki: bujajcie się razem na różnego rodzaju huśtawkach (podwieszanych, wahadłowych, 

wiszących oponach); 

 

 turlanie: turlajcie się razem na kocyku, a latem z niewielkiej trawiastej górki; 

 



 bieganie: przypomnij sobie zabawę w berka; ścigajcie się, rozegrajcie mecz piłki nożnej czy 

koszykówki; 

 

 skakanie: zachęcaj dziecko do zeskakiwania z niewielkiego podwyższenia (np. pierwszego 

stopnia schodów), wskakiwania na oznaczone pole, grę w klasy, zabawę skakanką; 

 

 bujanie w kocyku: maluch kładzie się na rozłożonym dużym kocu, a dwie dorosłe osoby 

delikatnie bujają go na boki; 

 

Układ proprioceptywny (tzw. czucie głębokie, dostarcza wrażeń z mięśni i stawów): 

 siłowanie: usiądź na podłodze i powiedz dziecku „Spotkałeś na swojej drodze ogromny 

kamień, spróbuj go przepchnąć”; 

 

 ciągnięcie: pozwól dziecku pchać wózek z zakupami czy spacerówkę; 

 

 machanie i odbijanie: zachęcaj dziecko do zabawy rakietą tenisową, do badmintona itp.; 

 

 chodzenie tyłem; 

 

 zabawa w „taczkę”: dziecko opiera dłonie o podłogę, a Ty chwyć je za uda i prowadź niczym 

taczkę; 

 

 nalewanie i przesypywanie: pozwól dziecku na eksperymenty, niech przelewa płyny 

z kubeczka do kubeczka, przez lejek, a łyżeczką niech przesypuje drobne materiały (ryż, 

kaszę) do pojemników różnej wielkości i kształtu. 

 

 

INNE ZABAWY WSPOMAGAJĄCE INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ DZIECKA: 

 Zabawa w naleśnik. Ciasno zawijamy dziecko w kołdrę (głowa na wierzchu). Dziecko ma  za  

zadanie  się  samo  rozwinąć.  Można  poszukać  alternatyw  do  kołdry.  Może znajdziecie duży 

kawałek folii ochronnej lub długi pas szarego papieru. 

 Wojna na pluszaki. Układamy z poduszek 2 mury obronne. Kładziemy się za nimi na brzuchu 

i bombardujemy pozycje „wroga” pluszakami/ piłkami lub kulami zgniecionego papieru. Cały 

czas leżymy na brzuchu. 

 Zabawy typu rzuć do celu z różnych pozycji. Można do celu rzucać też z zamkniętymi oczami. 

Najpierw obserwujemy cel a później zamykamy oczy i staramy się trafić. 

 Zbudujmy wspólnie tor przeszkód. W domu można znaleźć bardzo wiele przedmiotów, które 

z powodzeniem się sprawdzą. 

 Przeciąganie liny.  
 Zabawa w zapasy. Dorosły leży na plecach 

a dziecko próbuje go przeturlać na brzuch. Po 

wygranej zamiana ról. 

 „Rozpakowywanie prezentu”. Dziecko leży 

zwinięte w kłębek, a dorosły ma za zadanie je 

„rozpakować”. 

 Ścieżki sensoryczne. Poszukajcie wspólnie w domu różnych faktur, skrawków materiału, 

swetrów wełnianych, polarów, starego futrzanego kołnierza, ścierek do mopa... ułóżcie ścieżkę 

dla bosych stóp. 

 Jeśli macie drążek gimnastyczny, warto się na nim zawiesić i liczyć czas, jaki da się 

wytrzymać wisząc. Tę zabawę można też wykorzystać na placu zabaw. 

 Ułóżcie ze sznurka zygzak i spacerujcie stopa za stopą. Spróbujcie, czy uda się to 

z zamkniętymi oczami i do tyłu. 



 Weźcie duży arkusz szarego papieru i rysujcie obiema rękami jednocześnie ten sam wzór. 

Wykorzystajcie różne przybory: kredki świecowe, ołówkowe, pastele suche, kredę, pastele olejne, 

flamastry/farby, stemple....Malujcie palcami, skrawkami materiału o różnej fakturze. 

 Zgaduj zgadula. Dziecko z zasłoniętymi oczami ma zgadnąć, w którym miejscu dotknął go 

dorosły. Można dotykać palcem, ołówkiem, piórkiem, pędzlem i czym 

tylko przyjdzie wam do głowy. Nie zapominajcie o stopach i dłoniach. 

 Zróbcie wielkie pranie z dużą ilością piany. Wypierzcie dokładnie 

garderobę lalek i pluszaki. Wyszorujcie samochody i inne zabawki. 

Włączcie dziecko w obowiązki domowe. Kto powiedział, że maluch nie 

może odkurzać, albo myć mopem podłogi. 

 Zabawa z latarkami. Weźcie latarki i pobawcie się w berka 

światełkami. Obrysujcie światłem latarki przedmioty w pomieszczeniu. 

 

Opracowanie: Edyta Halicka 

 

Źródło: 

materiały szkoleniowe "Terapia ręki" H. Szyszkowska 

dziecisawazne.pl 

 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

 Dziękujemy rodzicom Bartka z grupy IV za klocki, puzzle, 

niezwykłe gry edukacyjne i przepiękne pluszaki.  

 

 

 JAKIE MAMY PLANY 

 

Miesiąc marzec w naszym przedszkolu będzie poświęcony tematyce: 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Robimy zakupy. 

2. Marcowa pogoda. 

3. Witamy wiosnę. 

4. Zwierzęta egzotyczne. 

Grupa II – Gumisie 

 

1. Poznajemy zawody. 

2. Marcowa pogoda. 

3. Nadchodzi wiosna. 

4. Wiosna wokół nas. 

 

Grupa III – Pajacyki 

 

1. Poznajemy zawody kobiet. 

2. Muzyka i muzycy. 

3. Zbliża się Wiosna. 

4. Zwierzęta w ZOO. 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Przedwiośnie. 

2. Zwierzęta egzotyczne. 

3. Czy to już wiosna? 

4. Warszawa – stolica Polski. 

 

 

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

 21.03.2019 – wszystkie przedszkolaki podczas uroczystości przedszkolnej będą witać 

Wiosnę. 

 

 27.03.2019 – dzieci z wszystkich grup przedszkolnych udają się na spektakl „Szalone 

Bajeczki z Dziadunia Teczki” – więcej informacji na tablicy ogłoszeń. 

 



 

 

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 

W minionym miesiącu nie zabrakło optymistycznych 

spotkań. Jedno z ulubionych przez dzieci „świąt” to coraz mocniej 

wpisujące się w naszą tradycję WALENTYNKI. To okazja do 

przypomnienia, ze miłym w stosunku do rodziny, kolegów 

i znajomych należy być nie tylko w tym dniu, ale na co dzień.  

Nasze przedszkolaki wyjątkowy charakter tego dnia podkreśliły ubiorem – prawie wszystkie dzieci 

miały na sobie coś czerwonego lub różowego. Dziękujemy Rodzicom za współpracę i przygotowanie 

ubrań.  

Fotorelacja na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Wydarzenia”. Zapraszamy do obejrzenia. 

 

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 

Grupa I – Smerfiki Grupa II - Gumisie Grupa III – Pajacyki Grupa IV - Kubusie 
 

"Przyszła do nas 

wiosna” – wiersz 

 

Przyszła do nas wiosna, 

ciepła i radosna. 

Ptaszek pięknie śpiewa, 

zielenią się drzewa. 

słonko w górze świeci 

i uśmiecha się do dzieci. 

Każdy dobry nastrój ma, 

niechaj wiosna długo 

trwa! 

Magdalena Frączek 

 

 

„Hipopotam Hipo”  - 

piosenka 

 

I.Wielki, ciężki 

Hipopotam lubi wodę 

lubi błoto 

Siedzi w rzece dla 

ochłody, tylko nos 

wystawia z wody 

  

Ref.: Hipo hipo 

hipopotam 

Hipopotam  hipo hop /x2 

  

II. Uszy małe jak 

muszelki, za to brzuch 

jak beczka wielki 

Małe oczy, wielka 

paszcza w afrykańskich 

żyje chaszczach 

  

Ref.: Hipo hipo 

hipopotam… 

 

„Marzec się maże” - 

wiersz 

 

Miesiąc marzec tak się 

maże jak niegrzeczne 

dzieci. 

To kropkami deszczu 

kapie, to znów słońcem 

świeci.  

Wiatr swawolnik czasem 

jeszcze garścią śniegu 

rzuci, ale wszyscy dobrze 

wiedzą, że zima nie 

wróci.  

 

„Kwiatowa wróżka” - 

piosenka 

 

I.Co to za ogrodnik posiał 

kwiatów tyle: tulipany i 

kaczeńce, bratki i żonkile.  

Spytaj więc bociana 

i spytaj skowronka:  

kto te kwiaty kolorowe 

posadził na łąkach?  

A może to wróżka, co 

wszystko czaruje.  

drzewa, łąki i ogrody 

kwiatami maluje.  

 

Ref.:  To wiosna, to 

wiosna,  

zielona wiosna.  

Razem z deszczem,  

ciepłym deszczem  

kwiaty nam przyniosła. 

 

 

 

„Czary u fryzjera” – 

wiersz   

 

Fryzjer to jest taki magik,  

co czaruje nożyczkami. 

Włosy długie będą 

krótkie, gdy je fryzjer - 

ciach, ciach utnie. 

 

A z brunetki jedna 

chwilka, zaraz zrobi się 

blondynka. 

Z włosów prostych 

chcesz mieć fale?  

On poradzi doskonale! 

 

Gdy suszarkę włączy - 

szuuu, już jest inny 

wygląd twój. 

Grzebień, szczotka, 

spinek parę i gotowe są te 

czary. 

 Marta Olechowska 

 

„Skowronkowy 

koncert” - piosenka 

 

I. Przyleciały 

rozśpiewane, szare 

skowroneczki. 

Na wiosenny pierwszy 

koncert proszą 

wiewióreczki. 

 

Ref.: Zasłuchała się łąka 

zielona, zasłuchały się 

drzewa w lesie. 

Wiatr zachwycił się 

 

„Wiślana Syrenka” - 

wiersz 

 

Wypłynęła z Wisły 

Srebrzysta Syrenka 

Miała ogon rybi 

Ta dziwna panienka. 

 

Nagle zobaczyła 

Dom u brzegu Wisły. 

- Tutaj będę właśnie 

mieszkać – 

Powiedziała wszystkim. 

 

- Będę was broniła 

Tym wiślanym mieczem. 

Niech w spokoju rybak 

łowi, 

Piekarz chleby piecze. 

 

I tak zamieszkała 

Syrenka w Warszawie. 

Wczoraj w parku ją 

widziałem, 

jak tańczyła z pawiem. 

T. Kubiak 

 

„Idzie do nas wiosna” - 

piosenka 

I. Kiedy wiosna przyjdzie 

do nas, 

Roześmiana i zielona, 

Razem z wiosną 

wszystkie dzieci 

Zaśpiewają tak: 

 

Ref.: Zielona trawa,  

zielony mech, 



  

III. Krótkie nogi, krótki 

ogon, choć wygląda 

bardzo srogo 

To przywita Cię wesoło, 

kiedy go odwiedzisz w 

zoo 

  

Ref.: Hipo hipo 

hipopotam…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

piękną muzyką, 

w dal ją niesie, w dal 

niesie, w dal niesie. 

 

II. Koło rudych 

wiewióreczek siadły dwa 

zające. 

Zawołały sarny, jeże na 

ten piękny koncert. 

 

Ref.: Zasłuchała się łąka 

zielona …. 

 

III. Już zwierzęta 

wszystkie z lasu siedzą 

zasłuchane. 

W to cudowne, w to 

przepiękne skowronków 

śpiewanie. 

 

Ref.: Zasłuchała się łąka 

zielona …. 

 

Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 

Zielona trawa,  

zielony mech, 

Zielona żaba… 

rech, rechu, rech.. 

 

II. Rośnie trawa, rosną 

listki, 

Rosną szybko dzieci 

wszystkie. 

Przyfrunęły też bociany  

I klekocą tak: 

 

Ref.: Zielona trawa….  

 

III. W lesie kwitnie już 

zawilec, 

Obudziły się motyle, 

A wieczorem nad łąkami 

Słychać żabi śpiew: 

 

Ref.: Zielona trawa… 

 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Mały Henio wpada do pokoju i woła do mamy: 

-  Kiedy dorosnę zostanę mechanikiem! 

- Ale przecież ty nie potrafisz utrzymać nawet młotka w ręce. 

- Nie szkodzi mamo, zobacz na ile części rozebrałem twojego robota kuchennego. 

 

 
Mama woła z kuchni do Pawełka: 

- Pawełku, co robisz?! 

- Leżę. 

- A co robi Adaś? 

- Pomaga mi.  

 
 

Babcia przyjechała do rodziny Antka w odwiedziny. Po kolacji szykuje się do spania. 

- Babciu, a na czym ty śpisz w swoim domu? – Pyta Antek. 

- No, na tym co wszyscy ludzie, na łóżku. 

- Jak to? Tatuś mówił, że babcia śpi na pieniądzach. 

 

 
 

Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko 

 

 

 

 

 



Kolorowanka pochodzi z serwisu www.miastodzieci.pl 

 

 


