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      Przed nami czas długich, ciemnych zimowych wieczorów.  
Co zrobić aby ciekawie wykorzystać ten czas?  Mam dla was 
ciekawą propozycję. Pokażcie swojemu dziecku jak bawić się           
w teatr. Zalet tego typu zabawy jest bardzo wiele. Przede wszystkim 
taka forma zabawy rozwija i kształtuje wyobraźnię oraz 
samodzielność dziecka. W trakcie inscenizacji maluch uczy się 
poprawnego i jasnego wyrażania myśli, zwiększa się zasób słownictwa. Pamięciowa nauka nawet 
najprostszych kwestii lub powtarzanie ich za kimś dorosłym, wyrabia umiejętność wypowiadania się 
z zastosowaniem zmiany siły, tonu głosu, tempa, pauz. 
        Zabawy „na niby” pozwalają kształtować uczucia, przyswajać właściwe postawy moralne, 
dostrzegać dobro i zło.  Form tego rodzaju zabawy jest wiele. Najbardziej popularną i lubianą przez 
dzieci jest teatrzyk kukiełkowy do którego najczęściej wykorzystujemy codzienne zabawki dziecka 
lub własnoręcznie wykonane postacie. Co do pomysłów na stworzenie bohaterów teatrzyku to jest 
ich mnóstwo i nie potrzeba wielu kosztów. Najprościej jest znaleźć obrazki z ulubionymi bajkowymi 
postaciami dziecka, wyciąć je i przykleić na patyczki. Można wykorzystać np. skarpetki , które 
straciły swoją parę, podoklejać im z papieru buźki, uszka, oczka, z włóczki włoski, lub „przebrać” 
narzędzia kuchenne: tłuczek do ziemniaków, drewniana łyżka, ubijak itp. Wtedy to te narzędzia są 
postaciami przedstawienia. Ciekawym pomysłem będzie teatrzyk paluszkowy. Wystarczy ozdobić 
dłonie wzorami lub nałożyć starą rękawiczkę, każdemu paluszkowi dorysować oczy, usta już mamy np. 
paluszkową rodzinkę. Ciekawą formą jest też teatr cieni. Sceneria, kiedy światła są przygaszone 
dodatkowo emocjonują dzieci. Można do tego przedstawienia wykorzystać np. różne figurki, których 
cień będzie padał na ścianę. Innym sposobem może być przedstawienie mimiczne. Rodzic czyta jakąś 
opowieść a dzieci za  pomocą swoich twarzy odgrywają emocje, które przeżywają bajkowi bohaterowie. 
A teraz czas na scenę. Nie musicie od razu szukać desek, gwoździ i młotków, ale jeśli chcecie – to 
czemu nie… Wystarczą dwa krzesła ustawione oparciami do siebie, odsunięte na pewną odległość           
i nakryte dużym kocem. Może to być również deska do prasowania przykryta kocem lub prześcieradłem. 
Zza takiego parawanu wasi bohaterowie mogą już opowiadać swoje przygody. Za scenariusz mogą 
posłużyć ulubione bajki lub te wymyślone przez was i wasze maluchy. A jeśli dziecko jest za małe, żeby 
opowiadać historie, możecie zachęcić je pytaniami, a ono będzie udzielać krótkich odpowiedzi i w ten 
sposób odgrywać swoją rolę. Widownią mogą być dziadkowie, znajomi, koledzy dziecka ale również 
misie i lalki maleństwa. Mama może grać z dzieckiem, a tata zasiadać na widowni. Możecie również 
odegrać przedstawienie dla waszego dziecka. Wszystkie te pomysły są kreatywne i ciekawe. To od was 
zależy jaką formę zabawy wybierzecie. Z pewnością zbuduje ona wasze wzajemne relacje i będzie 
radosnym spędzeniem wspólnego czasu. Dziecko poprzez zabawę w teatr będzie miło poczucie 
własnego sukcesu, że coś zrobiło samo, wymyśliło ciekawą historię, zagrało w niej itp..  
       Aby je jeszcze dodatkowo zachęcić można np. zaproponować nagranie teatrzyku na kamerze           
a potem odtworzyć materiał podczas wspólnego spotkania w rodzinie. Będzie to z pewnością bardzo 
ważne dla  dziecka. Warto podjąć takie wyzwanie i spróbować pobawić się z dzieckiem w taki sposób.  
Będzie w was to  poczucie, że w waszym codziennym życiu wydarzyło się coś innego. A przecież o to 
chodzi, by dziecko było szczęśliwe i zadowolone, dumne z tego, że potrafi zrobić coś naprawdę 
fascynującego… 

Anna Klim 
 

ARTYKUŁ MIESIĄCA - Zabawa w teatr… 
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 04. I - audycja muzyczna 
 10. I - wyjście do kina na 
spektakl teatralny z Wrocławia 
„Baśnie polskie” 

 11. I - trzecia sesja Ruchu 
Rozwijającego Weroniki 
Sherborne 

 18. I - Bal choinkowy 
 14. II – Walentynki w grupach 

 17. II - Międzynarodowy 
Dzień Kota (zbiórka darów na 
rzecz pomocy bezdomnym 
zwierzętom) 

 12. II - pokaz wykonania 
instrumentów muzycznych 
przez pana Kozłowskiego 

 marzec - wydanie kolejnego 
numeru gazetki przedszkolnej 
„Kwiatuszek” 

 

 

  

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

NASZE PRACE 
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ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
Kochani, 

Niech ten rok przyniesie Wam wiele radości, miłości i niespodzianek. Każdy 
kolejny dzień witajcie z uśmiechem i żegnajcie z poczuciem,  

że był on dobrze przeżyty. 
Życzymy Wam, abyście skupili się na samych pozytywnych stronach życia,  

a smuteczki by szybko odchodziły w niepamięć. 
Dyrekcja Przedszkola nr 5 w Sokółce wraz z pracownikami 

  
 

Fiołki i Rumianki 
wiersze "Paluszki" 
Ten pierwszy to mój dziadziuś, 
A przy nim babunia. 
Największy to mój tatuś, 
A przy nim mamunia 
A to ja dziecinka mała, 
A to moja rodzinka cała. 
(w tym wierszyku pokazujemy  
po kolei palce u jednej ręku) 
„Rączka" 
Mam 10 palców małych do  
zabawy doskonałych. 
Mogę wszystko zrobić nimi –  
paluszkami malutkimi! 
Mogę zamknąć je w piąsteczki lub 
 rozłożyć jak chusteczki, 
Mogę w słonko je zamienić,  
albo schować do kieszeni. 
Mogę podnieść je wysoko lub  
rozłożyć tak szeroko, 
Mogą w koszyk się zaplatać albo  
jak motylek latać. 
Mogę je ustawić w rządku lub 
 rozpocząć od początku! 
piosenki 
„Moja babcia i mój dziadek” 
1. Moja babcia i mój dziadek 
to wspaniali są dziadkowie 
Dziadek mnóstwo zna zagadek, 
babcia bajkę nam opowie. 
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie 
takich bajek i zagadek 
jakie wnukom opowiada,  
moja babcia i mój dziadek 
„My jesteśmy kotki dwa”  
1.My jesteśmy kotki dwa,  
każdy z nas dwa uszka ma. / 2x 
A-a-a, kotki dwa, 
każdy z nas dwa uszka ma. 
2.My jesteśmy kotki dwa,  
każdy z nas dwa oczka ma. / 2x 
A-a-a, kotki dwa, 

Wieszają, wieszają 
przez cały długi dzień. 
Tu jedną mam rączkę 
tu drugą rączkę mam 
jak babcie pracują pokażę ja wam. 
Prasują, prasują 
Przez cały długi dzień x2 
Tu jedną mam rączkę 
tu drugą rączkę mam 
jak babcie pracują pokażę ja wam. 
Składają... 
Maczki 
wiersze 
„Zimowe śpiewanie” 
Zima rozwiesza na parkanie 
śniegowe nutki – 
takie zimowe śpiewanie bielutkie. 
Siadają na parkanie wrony 
i jak z nut kraczą. 
Siadają wroble – ćwierkają. 
A potem 
przenoszą nam na balkon 
to zimowe śpiewanie, 
to wesołe ćwierkanie, 
za okruch chleba, 
za okruch serca. 
 „Bałwan” 
Pięknego bałwana 
ulepiły dzieci, 
ma czarne guziki 
i biały żakiecik. 
W ręku trzyma miotłę, 
garnek ma na głowie. 
Może nam zimową 
bajeczkę opowie? 
piosenki 
„Cztery wrony”  
I. Cztery wrony rządkiem 
po śniegu biegały. 
Wrony były czarne, 
śnieg jak zawsze biały. 
Czy te czarne wrony 
na śniegu nie zmarzną? 

trzeci okruszynki 
wybiera ze skrzynki.  
Czwarty, piąty ptaszek  
dziobią zgodnie kaszę.  
Szósty głową kręci, 
na nic nie ma chęci  
i widać po minie,  
że był gdzieś w gościnie.  
„W kuchni” 
W kuchni zawsze coś się dzieje,  
w kuchni nigdy nie jest nudno,  
tyle dźwięków, tyle głosów,  
że wyliczyć trudno.  
Bo na przykład czajnik ziewa,  
garnek wzdycha, woda śpiewa,  
groch kapuście szepce w ucho,  
a z ciastkami w piecu krucho, 
piec coś mruczy, ogniem zieje, 
kocioł się na nogach chwieje 
zaś widelec zęby szczerzy 
do kłócących się talerzy. 
Patelnia o pomoc woła, 
dym się snuje, pachną zioła. 
Coś wam powiem po kryjomu: 
dla mnie kuchnia 
to najmilsze miejsce w całym domu. 
piosenki  
„Biały walczyk” 
1.hej biały walczyk, hop, hop, hop, 
Zając na śniegu znaczy trop. 
Zając na śniegu pomyka 
A my tańczymy walczyka 
2. Saneczki z góry wiozą nas, 
Wiatr pogwizduje, szumi las. 
A nasze ptaki z karmnika,  
Tańczą białego walczyka 
3. hej, biały walczyk, baczność, start! 
Dzieci, do sanek i do nart! 
Sikorka prosi czyżyka: 
„ A my Tańczmy walczyka”. 
„Stuk, puk” 
1. Mam deskę, gwoździe,  
młotek i dłonie zręczne mam 

WIERSZE I PIOSENKI: STYCZEŃ, LUTY 
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każdy z nas dwa oczka ma. 
3.My jesteśmy kotki dwa,  
Każdy z nas wąsiki ma. /2x 
A-a-a, kotki dwa,  
każdy z nas wąsiki ma. 
4.My jesteśmy kotki dwa,  
każdy z nas pazurki ma. /2x 
A-a-a, kotki dwa,  
każdy z nas pazurki ma. 
5.My jesteśmy kotki dwa,  
każdy z nas dwie łapki ma. /2x 
A-a-a, kotki dwa,  
dzieci-kotki, cha, cha, cha. 
Bratki 
wiersze 
„Najlepsze życzenia” 
Niechaj dziadzio z babunią 
Tak nam długo żyją  
„Śnieg pada" 
Śnieg pada, śnieg pada 
cieszą się dzieci. 
Tu płatek, tam płatek, 
puszysty leci x2 
Będziemy, będziemy  
lepić bałwana 
i rzucać śnieżkami 
aj dana dana... 
póki komar i mucha 
morza nie wypiją. 
A ty mucho, t komarze, 
pijcie wodę powoli, 
aż się dziadzio i babcia 
nażyją do woli 
 „Kto to?" 
Na podwórku już od rana 
dziwny gość zawitał. 
Nie rusza się, nic nie mówi, 
o nic się nie pyta. 
Twarz okrągła, nos- marchewka, 
oczy- dwa węgielki, 
szyi niema, nóg nie widać, 
a jak beczka wielki. 
Koszyk stary, jak kapelusz 
ma na czubku głowy. 
kto to taki? Czy już wiecie? 
To bałwan śniegowy! 
piosenki 
„Jak babcie pracują" 
Tu jedną mam rączkę 
tu drugą rączkę mam 
jak babcie pracują pokażę ja wam. 
Tak piorą , tak piorą 
przez cały długi dzień 
tak piorą , tak piorą 
przez cały długi dzień. 
Tu jedną mam rączkę 
tu drugą rączkę mam 
jak babcie pracują pokażę ja wam. 
Wieszają, wieszają 
przez cały długi dzień. 

Mają bose nóżki 
a śnieg zimny bardzo. 
II. Nie jeżdżą na sankach, 
nie jeżdżą na łyżwach, 
tylko chodzą, chodzą 
i tak stroszą skrzydła. 
Stroszą czarne piórka, 
najczarniejsze chyba, 
a śnieg taki biały, 
jak śnieg tylko bywa. 
„Bal baloników” 
I. Był sobie raz balonik, 
niebieski w kropki złote. 
Nie umiał wcale latać, 
choć wielką miał ochotę. 
II. Aż przyszła noc gwiaździsta, 
noc tańca i muzyki. 
Tej nocy sam karnawał 
sprzedawał baloniki. 
III. Na złotych były nitkach, 
na cienkich, srebrnych sznurkach. 
Fruwały i tańczyły 
leciutko niby piórka. 
IV. Już całe miasto tańczy 
walczyka w takt muzyki, 
wirują nad głowami 
wesołe baloniki. 
Stokrotki 
wiersze 
„Bałwanki”             
Jest taki ogród zaczarowany,  
po którym chodzą śnieżne bałwany.  
Duże bałwany, bałwanki małe,  
wszystkie ze śniegu i jak śnieg białe.  
Choć mróz największy i śnieżek 
prószy, 
bałwankom nigdy nie marzną uszy.  
Za to, gdy słońce trochę przygrzeje,  
to czary – mary nos im topnieje. 
„Dzień Babci i Dziadka” 
Dla kogo ta laurka 
W słońcu, w zieleni, w chmurkach? 
Dla kogo każda wnuczka, 
Dla kogo każdy wnuczek 
Maluje dzisiaj kwiaty 
Przynosi upominek? 
Dla kogo jest ten wierszyk? 
I życzenia od dzieci? 
Już wiecie? 
Oczywiście 
– dla wszystkich babć i dziadków 
na świecie. 
Wiersze 
„W ptasiej stołówce”  
Przyleciało wróbli sześć, 
zaczynają obiad jeść.  
Jeden ziarno dziobie,  
chwali przysmak sobie.  
Drugi na talerzu  
skubie bułkę świeżą,  

Zielony, mały domek  
potrafię zrobić sam.  
Ref: Stuk, puk, stuk, puk  
potrafię zrobić sam! 2x  
2. Gdy śnieg zasypie drogi, 
 gdy słońca będzie brak 
Zawita w domku progi,  
zziębnięty, głodny ptak.  
Ref: Stuk, puk, stuk, puk  
potrafię zrobić sam! 2x  
3. I długiej zimy śnieżnej 
 przestanie się już bać 
Bo co dzień na deseczce  
Ziarenek znajdzie garść. 
Ref: Stuk, puk, stuk, puk  
potrafię zrobić sam! 2x  
„Bałwankowa rodzina” 
Stoisz smutny, nasz bałwanku, 
ze spuszczoną głową. 
Może chciałbyś mieć przy sobie 
panią Bałwankową? 
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 
Dobrej żony wciąż mi brak! 
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 
Bałwankowej brak! 
Ma korale z jarzębiny 
Bałwankowa żona, 
ale łatwo poznać z miny 
że dziś jest zmartwiona. 
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 
Mego synka jeszcze brak! 
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 
Synka jeszcze brak! 
Stoi bałwan z Bałwankową, 
w środku zaś Bałwanek. 
Jeszcze chwila i rozpoczną 
bałwankowy taniec. 
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 
Przydałby się jeszcze brat! 
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 
Przydałby się brat! 
Już wesołe dwa bałwanki 
tańczą z rodzicami, 
i my także się pobawmy 
razem z bałwankami. 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Zatańcz z nami 
raz i dwa! 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Zatańcz raz i dwa! 

UWAGA!!! 
Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka 
Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje  

się co 2 miesiące. 
Następne wydanie już w marcu.  

Serdecznie zapraszamy. 
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