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Bałwan 
Gdy wychodzimy z samego rana, ulepić w parku wielkiego bałwana, 
Ja, mama, tata, no i mój brat, pokryty śniegiem jest cały świat. 
Bierzemy garnek, marchew, guziki, po drodze tata znajduje patyki. 
I choć niecierpliwi i pełni zapału, śniegowe kule lepimy pomału. 
 
Największą z nich ulepił nasz tata i będzie chyba stała do lata! 
Niewiele mniejszą zrobiła mama, będzie to brzuch naszego bałwana. 
Tę całkiem małą, wspólnymi siłami, ulepiliśmy z braciszkiem sami. 
Pocieszył nas tato, mówiąc te słowa: „Mała, lecz ważna – bałwana GŁOWA”. 
 
Nosem – marchewka, oczami – guziki, rękami będą suche patyki. 
Garnek na głowę – praca skończona. 
I cała rodzina jest zadowolona! 
 
Drodzy Rodzice ! 

 

Pomimo pandemii przedszkolne życie toczy się swoim trybem. Chociaż warunki pracy 

placówki są  nieco zmienione przedszkolaki miały swój doroczny bal karnawałowy, uhonorowaliśmy 

kochane Babcie i cudownych Dziadków. Wycieczki do miejsc użyteczności publicznej, muzeów, 

galerii na razie zastąpiliśmy prezentacjami i filmami edukacyjnymi. Wszyscy czekamy na powrót do 

„normalności”, ale i tak uczymy się i bawimy świetnie.  

 

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 

 

Mowa zaczyna się w głowie – nie w buzi 

 

Zabawy lewopółkulowe- co to takiego? 



Lewa półkula to językowe centrum dowodzenia. Warto ją ćwiczyć, a w pewnych przypadkach 

jest to nawet konieczne i niezbędne. 

 

Mózg to organ, który składa się z dwóch półkul: lewej – językowej oraz prawej – niejęzykowej, która 

uchodzi za tą kreatywną, artystycznie uzdolnioną i posiadającą smykałkę do tworzenia. I chociaż jest 

to bardzo uogólnione stwierdzenie, a dodać należy, że półkule te ściśle ze sobą współpracują i nie 

działają w izolacji, najbardziej interesujące jest to, że lewa półkula odpowiada za odbiór i tworzenie 

języka, czyli mowę. Jednym słowem – jest dominująca dla funkcji mowy. 

 

Dziecko przebodźcowane 
 

Współczesne maluchy często nazywane są „prawopółkulowymi". Mają nieograniczony dostęp do 

telewizora, komputera i innych urządzeń mobilnych. W ciągu dnia przyswajają o wiele więcej 

obrazów niż ich rówieśnicy sprzed lat w ciągu tygodni. Prawa półkula mózgu stała się u nich tą 

dominującą, jednocześnie lewa znacząco ograniczyła swoją aktywność. Nowoczesne technologie 

szybko „łapią” prawą półkulę. W tym czasie lewa „odsuwa się” w cień. Każde dziecko, mające 

jakiekolwiek problemy językowe, powinno ćwiczyć lewą półkulę. Bazą do wszelkich ćwiczeń są 

układanki lewopółkulowe. Można je stosować zarówno podczas ćwiczeń w domu, jak i terapii 

logopedycznej. W dzisiejszych czasach dzieci pod wpływem elektroniki stają się bardziej 

prawopółkulowe, zaś ich lewa półkula jest mniej aktywna, technologia łatwo angażuje prawą 

półkulę. 

Zdrowe dzieci zwykle nie mają problemów z logicznym myśleniem. Już w wieku 3 lat potrafią 

wykonać zadanie, polegające na porządkowaniu sekwencyjnym. Maluch umie odwzorować to, co 

widzi na kartach i przenieść je w odpowiednie miejsce. Niestety, nie każde dziecko będzie mogło 

powiedzieć, że zadanie było łatwe. Bywa, że nawet przedszkolaki nie podołają wyzwaniu. Układanki 

lewopółkulowe to ćwiczenia, przy pomocy których można wyrównać wiele braków. Koncentrują się 

na stymulowaniu lewej półkuli mózgu.  

 Rola lewej półkul: 

 Zauważa szczegóły: znaki diakrytyczne w literach ( kropki, kreski,ogonki), odróżnia litery 

podobne do siebie. 

 Odpowiada za myślenie logiczne i analityczne. 

 Odbiera i przetwarza czas i pojęcia z nim związane. 

 Odpowiada za umiejętność cichego czytania. 

 Rozpoznaje rymy 

 Odbiera, analizuje i przetwarza dźwięki mowy. 

 Ma również związek z odczuwaniem pozytywnych emocji 

 Odpowiada za przetwarzanie linearne (porządkowanie od lewej do prawej) 

 Kontroluje prawą części ciała 

 Odpowiada za pisanie i liczenie 

 

Warto wiedzieć, że lewa półkula mózgu odpowiedzialna jest za odbiór i wytwarzanie mowy. 

Dlatego ważne jest, aby dzieci będące na etapie rozwoju mowy wykonywały ćwiczenia pobudzające 

właśnie obszary mózgu odpowiedzialne za mowę. 

  

Czym są ćwiczenia lewopółkulowe i na czym polegają?  

 

Termin ćwiczenia lewopółkulowe już sam w sobie wskazuje, która półkula 

mózgu zostanie poddana ćwiczeniom. Do ćwiczeń lewopółkulowych zalicza 

się np.: sekwencje, szeregi, kodowanie, układanki, relacje.  



 

Sekwencje  

To nic innego jak uporządkowany odpowiednio ciąg elementów, 

symboli, znaków (lub czegokolwiek  innego). Taki ciąg musi być 

ułożony w narzuconej kolejności i według ustalonych reguł, np. 

ułożone po sobie 3 klocki niebieskie, 3 klocki czerwone, 3 klocki 

żółte (lub zupełnie inna liczba klocków). Kolejność może zostać w 

łatwy sposób zaburzona, wystarczy, że któryś element będzie 

odbiegał od przyjętej reguły, psując całość. Mało kto myśli o tym na 

co dzień, ale sekwencje towarzyszą nam praktycznie codziennie, 

chociażby w prostych czynnościach takich jak branie kąpieli. 

Zakorkowanie odpływu wanny, odkręcenie wody, wlanie płynu do 

kąpieli, zakręcenie kurka z wodą – to też sekwencja, czyli schemat 

następujących po sobie określonych czynności.  

  

Dlaczego ćwiczenie sekwencji z dziećmi jest tak ważne?  

Ponieważ to właśnie one wypełniają (wbrew pozorom) nasze codzienne życie, a ponadto wpływają na 

rozwój mózgu, a dokładnie jego lewej półkuli, mającej ścisły związek z mówieniem, rozumieniem 

i myśleniem. Sekwencje jako schemat mówienia można przełożyć na schemat ruchów języka 

wykonywanych podczas wymawiania konkretnej głoski. Dopiero opanowanie tych ruchów daje 

dziecku szansę na prawidłową realizację danego dźwięku. Stąd właśnie wielka waga ćwiczeń 

lewopółkulowych, w których „skład” wchodzą właśnie sekwencje. Ważne jest, aby nie kojarzyć ich 

tylko z mową. Ćwiczenia lewopółkulowe doskonale sprawdzają się w przypadku dzieci z różnymi 

zaburzeniami np. ADHD, wymagającymi zajęć z integracji sensorycznej czy terapii ręki. Ćwiczenia 

sekwencji można realizować na bazie zmysłów, np. sekwencje słuchowe, wzrokowe, dotykowe, 

ruchowe.  

 

Szeregi  

Szeregi to ćwiczenie polegające na układaniu elementów w 

odpowiedniej kolejności (np. od najmniejszego do największego 

lub na odwrót). Układanie szeregów, podobnie jak sekwencje, są 

ćwiczeniami logicznego myślenia. W tym ćwiczeniu kryterium 

podziału (tak jak w sekwencjach) są: naśladowanie, 

kontynuowanie lub uzupełnianie. Szeregi można śmiało ćwiczyć 

na przedmiotach, np. układając matrioszki czy klocki.  

 

Kodowanie  

Kodowanie to wspaniała zabawa dla dzieci, zawierająca w sobie dużą dozę niewiadomej. Dzięki 

podanym współrzędnym albo określonym ruchom, które należy wykonać, dziecko odkrywa drogę do 

ukrytego skarbu lub innej formy nagrody. Zakodować można dosłownie wszystko – przedmioty, 
kolory, zwierzęta itp.   

Układanki lewopółkulowe  

Układanki lewopółkulowe to prosta pomoc rozwijająca zdolności dziecka. Polega na odwzorowaniu 

podanego obrazka składającego się z różnych elementów, a więc układania „tak samo”, 

odwzorowywania. Aby ćwiczyć z dzieckiem, nie trzeba wydawać góry pieniędzy na specjalistyczne 

pomoce. Można je zrobić samodzielnie.  

 

Relacje  

Relacje to ćwiczenia logicznego myślenia, ale też spostrzegawczości. Polegają one na dostrzeganiu 

różnic między obrazkami, np. w kolorze, wielkości czy innych detalach. Dobrym ćwiczeniem relacji 



są między innymi cienie, a więc odnajdywanie cienia konkretnego przedmiotu, zwierzęcia lub 

człowieka.  

Ćwiczeń lewopółkulowych jest wiele, a dzięki swej różnorodności można je wykorzystać do pracy z 

każdym dzieckiem, niezależnie od wieku. Pamiętajmy, ćwiczenia lewopółkulowe uczą nabywania 

reguł, stosowania ich, a także odnajdywania wzajemnych stosunków między elementami. Ćwiczenia 

lewopółkulowe to fantastyczny trening dla rozwijającego się umysłu, ale także i świetna zabawa!   

 

Pamiętaj!  
Korzyści z rozwiązywania zadań lewopółkulowych: 

 usprawnianie koncentracji, 

 wspomaganie logicznego myślenia, 

 wsparcie rozwoju mowy, 

 przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania, 

 zminimalizowanie u dzieci ryzyko wystąpienia dysleksji w przyszłości. 

 

Co zrobić, gdy dziecko nie jest specjalnie zainteresowane ćwiczeniami?  

Nieco odpuścić, ponieważ na siłę nie da się przyspieszyć jego zdolności postrzegania świata i rozwoju 

edukacyjnego. Dobrym pomysłem jest także zaangażować do zabawy rówieśnika. Takie wsparcie 

zawsze działa na maluchy stymulująco. 

  
Opracowanie: Edyta Halicka 

 

 

 JAKIE MAMY PLANY 

 

Luty poświęcimy na omawianie następujących tematów: 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. W lodowej krainie. 

2. Urządzenia elektryczne. 

3. Moje miasto. 

4. Ogródek w sali. 

 

Grupa II – Gumisie  

 

1. Ptaki zimą. 

2. W krainie śniegu i lodu. 

3. Poznajemy pracę fryzjera. 

4. Zwierzęta egzotyczne.  

  

Grupa III – Pajacyki  

 

1. Zimowe zabawy. 

2. Różne zawody. 

3. W świecie dinozaurów. 

4. Zwierzęta egzotyczne. 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Zimowe zabawy. 

2. Dinozaury.   

3. W świecie figur.  

4. Zwierzęta egzotyczne.  

 

 

 

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 

Jak na optymistyczne przedszkolaki przystało nie dajemy 

się wirusom i nie tracimy dobrego humoru. Nasze zabawy 

i zajęcia czasami dokumentujemy w formie zdjęć. 

Zapraszamy do śledzenia galerii w zakładce „Wydarzenia” 

na stronie internetowej placówki. Z pewnością znajdziecie 

tam relacje z zabawy karnawałowej, nieco innej niż 

dotychczas, bo tylko w gronie dzieci z własnej grupy, ale i tak było wesoło.  

 

 

 



 KACIK PODZIEKOWAŃ 

 

Dziękujemy:                                                                            

 Radzie Rodziców za organizację wpłat i zakup paczek choinkowych 

 Mamie Krzysia – za kartki do rysowania    

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

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

 
„Ogródek na oknie”- 

wiersz  

W ogródku na oknie już 

rośnie szczypiorek,  

Zielona pietruszka i z 

nasion – pomidorek. 

Rzeżucha, co pachnie i 

wszystkim smakuje  

I kolorowa fasolka, co 

oczy raduje.  

 

Pośród tego kwiatki 

Kasia też wysiała, 

Będzie z nich radość cała 

grupa miała. 

 

 

Czego kwiatek 

potrzebuje, nim go Kasia 

wyhoduje? 

Czarnej ziemi i 

słoneczka i z konewki 

wody niejedna 

kropeleczka.  
 
„Malutkie pingwinki” - 

piosenka 

Ref.: Zimny, zimny, 

zimny lód 

Lodowaty wokół chłód. 

Oto właśnie Antarktyda  

Ciepły strój się tutaj 

przyda x2 

 

1.Malutkie pingwinki 

machają skrzydłami: 

Zimno nam mamusiu co 

my zrobić mamy?  

 

Ref.: Zimny, zimny…  

 

2.Mama się uśmiecha i 

skacze do wody: 

Chodźcie popływamy dla 

zdrowia, urody.  

 

Ref.: Zimny, zimny… 

 

 
„Pingwinia 

rymowanka” – wiersz 

 

Dziś pingwiny się 

spotkały, 

Skrzydełkami 

pomachały, 

Razem głośno 

zaklaskały, 

I oczkami zamrugały, 

W prawo skok, w lewo 

skok, 

I za ręce hop, hop, hop. 

Kuper w tył, skrzydła 

cap, 

I za ostry dziubek złap. 

Nóżka w przód, druga 

też, 

Kucnij i na brzuchu lez. 

 

„Pięć małych małpek” 

– piosenka 

 

1.Pięć małych małpek 

śpiewało sobie tak: 

niestraszny nam 

krokodyl  

ani inny gad. 

A pan aligator podpłynął 

cicho sza 

i nie wiadomo kiedy za 

ogon małpkę -cap 

I ściągnął ją do wody 

   

2.Cztery małe małpki.... 

  

3. Trzy małe małpki.. 

  

4. Dwie małe małpki.. 

  

5. Jedna mała małpkę.. 

 

Nie ma już małpek, nie 

nie nie 3x 

  

Piosenka tak zakończyła 

się. 

 

 
„Bałwanki” - wiersz 

 

Ulepiły dzieci 

małego bałwanka 

stoi sam przed domem 

od samego ranka. 

 

Idzie Grześ do szkoły, 

przystanął na chwilkę 

i szybciutko ulepił 

śniegową dziewczynkę. 

 

Potem Zosia z Kasią 

chociaż się spieszyły 

dwa średnie bałwany 

prędko ulepiły. 

 

W południe Rafałek 

i mała Agata 

ulepili bałwankom 

milutkiego brata. 

 

Ile tych bałwanków 

ulepiły dzieci? 

Policzcie, nim stopnieją 

gdy słońce zaświeci 

                Bożena Forma 

 

„Hipopotam” – 

piosenka 

 

1.Jestem sobie 

hipopotam hop, hop, hop  

Jestem sobie hipopotam 

hop, hop, hop  

  

2. Jedna noga, druga 

noga, z tyłu lewa, prawa 

też 

Małe uszy duża głowa co 

ty o mnie wiesz 

  

3. Jedna noga, druga 

noga, z tyłu lewa, prawa 

też. 

Małe oczy, znów się 

schował. 

Co ty o mnie wiesz? 

 
 „Dinozaury” - wiersz  

 

Dinozaury to takie 

stworzenia, których już 

od dawna na świecie nie 

ma. 

Niektóre były duże, 

wielkości wieżowca, 

a inne małe, na przykład 

jak owca. 

Drapieżny tyranozaur był 

groźny szalenie, 

jego się bało każde 

stworzenie. Największe 

były brontozaury chyba, 

ich szyje sięgały prawie 

do nieba. 

Pterozaury to gady, które 

latały, one naszym 

ptakom początek dały. 

Diplodoki to gady 

pływające, ich rozmiary 

były imponujące. 

Dinozaury wyginęły 

miliony lat temu 

i do dzisiaj nie wiemy 

czemu. 

Aleksandra Wojtyła 

 

„Zimowe sporty” - 

piosenka 

1.Sport to zdrowie! – 

woła zima. Nic nas w 

domu nie zatrzyma. 

Choć mróz szczypie  aj, 

aj, aj, 

Nura w zaspę śniegu daj!   

x2 

2. Gdy na stoku szlak 

przetarty trzeba wybrać 

się na narty. 

I szusować szu, szu, szu, 

Nawet jeśli braknie tchu.  

x2 

3. Wzywa tafla 

lodowiska, w piruecie 

łyżwa błyska. 

Skok z obrotem: hop, la, 



3. Pingwinki się boją do 

wody nie skaczą. 

Jeden się poślizgnął i 

pływanie zaczął.  

 

Ref.: Zimny, zimny… 

 

4.A w ślad za tym 

pierwszym pływa już 

gromadka. 

Woda dla pingwinków to 

dopiero gradka. 

 

Ref.: Zimny, zimny… 

 

5.Malutkie pingwinki 

machają skrzydłami: 

Zimno nam mamusiu co 

my zrobić mamy?   

 

 

 

 

la 

I w hokeja jeszcze gra. 

x2 

4. A na sankach 

saneczkarze jadą sami 

albo w parze. 

Pokrzykują: - Hej, hej, 

hej, 

A ty zimny wietrze wiej!  

x2 

 

 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

- Gdzie znajdują się komary zimą? 

- Dokładnie nie wiadomo, ale przydałoby się, żeby były tam również latem. 

  

 
Mała Zosia przedstawia się gościom: 

- Jestem panna Zosia. 

Po przyjęciu mama zwraca jej uwagę, że sześcioletnia dziewczynka przedstawiając się mówi tylko: 

"Jestem Zosia". Zosia zapamiętała to sobie i następnym razem przedstawia się: 

- Jestem Zosia, ale już nie panna... 

 

 
 

Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
Kolorowanki pochodzą z serwisu: E-kolorowanki 

 

 
 

 

 
 



 


