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     Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. 
Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem 
i głową”. W trakcie zabawy badawczej, dziecko ma okazję do 
samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. 
Takie zajęcia wpływają również bardzo pozytywnie na rozwój               
i wychowanie malucha, wiąże się to z faktem, iż każda zabawa tego 
rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera 
procesy uczenia się. Najlepiej bowiem zapamiętujemy to, co nam się 
miło kojarzy. Rozwiązując problem różnymi metodami, zależnymi od 
poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania 
wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy 
okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań, rozwija 
wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.  
    Chciałabym zachęcić Państwa do rozwijania zainteresowań odkrywczych u swoich dzieci. Proponuje w tym celu 
przykłady prostych zabaw badawczych i doświadczeń, które można przeprowadzić w domu z użyciem prostych, 
ogólnodostępnych rekwizytów. 
Przyjaźń kolorów 
Materiały: kilka słoików z czystą wodą, farbki plakatowe 
Przebieg: Barwimy za pomocą farbki wodę w słoikach na czerwono, niebiesko i zielono. Opowiadamy o kolorach, 
które przyjaźnią się ze sobą i dodajemy kolejno:  
•    czerwony +żółty= pomarańczowy 
•    niebieski+ żółty= zielony 
•    czerwony + niebieski = fioletowy                
Pozwalamy dzieciom dalej eksperymentować z kolorami i wyciągać wnioski. 
Co pływa, co tonie  
Materiały: przedmioty metalowe, plastikowe, papierowe 
Przebieg: wszystkie  przedmioty kolejno wrzucamy kolejno do przezroczystego pojemnika z wodą. Dzieci 
przewidują, który przedmiot utonie, a który nie. Po przeprowadzonym doświadczeniu dzieciom zadajemy pytania 
typu: - Jakie przedmioty utonęły?- Które nie utonęły?- Dlaczego jedne utonęły, a inne nie?. Wyciągnięcie wniosku, 
że przedmioty, które utonęły – są ciężkie, a przedmioty pływające na powierzchni – są lekkie 
Telefon 
Materiały: dwa plastikowe kubeczki, pojemniki po jogurcie, cienki sznurek o długości kilku metrów, nożyczki. 
Przebieg: przebijamy nożyczkami otwór w dnie każdego kubeczka, pojemniczka. Przewlekamy sznurek przez oba 
otwory, zawiązujemy supły. Dwie osoby prowadząc rozmowę telefoniczną – muszą stanąć w odległości, tak, aby 
naprężyć sznurek telefonu. Sznurek powinien być cały czas mocno naprężony. Dźwięki docierają do odbiorcy dzięki 
ruchom i drganiom powietrza, które są przewodzone przez sznurek. 
Pienisty smok 
Materiały: plastikowa butelka, ocet, płyn do mycia naczyń, soda, miska. 
Przebieg: butelkę ozdobioną kolorowym papierem napełniamy do połowy octem i dolewamy trochę płynu do mycia 
naczyń ( można zabarwic farbką), ostrożnie mieszamy składniki, butelkę ustawiamy na środku miski, bierzemy 3 
łyżeczki sody oczyszczonej i wsypujemy na środek papierowej chusteczki do nosa. Zwijamy ją i skręcamy końce  
i wrzucamy zawiniętą chusteczkę do butelki. Po kilku minutach z butelki zacznie wydobywać się piana.                  
      Życzę udanej twórczej zabawy!  

Anna Klim 

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA: „MALI ODKRYWCY” 
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Wyróżnienie w  konkursie „Wkrótce święta” 
Julia Troć otrzymała wyróżnienie w  konkursie plastycznym  

pt. „Wkrótce święta”. 
Nagrodzoną pracę Julia przygotowała pod kierunkiem opiekuna 

Koła Plastycznego „Mały Artysta" Agnieszki Olechno. 
Bardzo gratulujemy Julii i życzymy wielu sukcesów 

w przyszłych konkursach. 
 

 
 

  

   

NASZE PRACE… 
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 08. I – teatrzyk dla dzieci „Opowieść 
wigilijna” 

 24.I – bal choinkowy  
 14. II- walentynki w grupach 
 19. II- teatrzyk z Warszawy dla dzieci 
 20. II- audycja muzyczna dla dzieci 

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

 luty- konkurs fotograficzny „Nasi 
ulubieńcy” dla rodziców i dzieci 

 marzec - wydanie kolejnego numeru 
gazetki przedszkolnej „Kwiatuszek” 

 
 

Fiołki i Rumianki 
wiersze 
„Babciu, dziadku…” 
Babciu, dziadku coś Wam dam, 
Jedno serce, które mam, 
a w tym sercu róży kwiat. 
Babciu, dziadku żyj sto lat. 
„Odgłosy” 
Pociąg jedzie fu,fu,fu, 
trąbka trąbi tru tu tu, tru tu tu, 
a bębenek bum, bum, bum,  
na co żabka kum, kum, kum, 
woda z krnu kap, kap, kap, 
a koń człapie człap, człap, człap, 
a wąż syczy sss…, 
baran beczy be,be,be  
a owieczka me,me,me, 
rączki klaszczą klap, klap, klap, 
nóżki tupią tup, tup, tup, 
tutaj swoją głowę mam, 
a na brzuszku bam,bam,bam. 
piosenki 
„Moja babcia i mój dziadek” 
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 dzidek. 
Poprosimy naszą babcie: babciu z 
tajemniczą miną,  
opowiadaj swoją bajkę, a za każdym 
razem inną 
„Kocham Cię…” 
Kocham cię, a ty mnie, 
wśród przyjaciół to się wie, 
ja przytulę cię i buziaka tobie dam, 
ty mi powiesz kocham cię. 
 

STOKROTKI 
wiersze 
„Życzenia dla Babci i Dziadka” 
Dziś słoneczko, jasno świeci,  
zima biała śpiewa, 
a w przedszkolu przedszkolaki 
składają życzenia. 
Wszystkim, babciom, 
wszystkim dziadkom, 
zdrowia, pomyślności, 
uśmiechów na co dzień 
I du....żo radości.  
Wyliczanka „Cztery pory roku” 
Wiosną kwiatki rosną tak jak dzieci, 
Latem jest gorąco, słońce świeci. 
Jesień jabłka rzuca w koszyk. 
Zima mrozem szczypie w nosy. 
Wiosna, lato, jesień, zima 
-rok kolejny się zaczyna. 
Czy już pory roku znasz? 
Powtórz jeszcze raz… 
Wiosna, lato, jesień, zima. 
„Zima” 
Wesoło idzie n spacer zima, 
Za rączki małe bałwanki trzyma. 
Gdy się zaśmieje, śnieg z nieba leci, 
aby na sankach śmiały się dzieci. 
piosenki 
„Piosenka dla babci i dziadka”  
Przyszli goście: puk!puk!puk! 
Biją serca: stuk!stuk!stuk! 
Ref; Dla kochanej babci,  
kochanego dziadka,  
nie zabraknie dzisiaj kwiatka. 
Przyszli goście: tralala! 
Każdy gość laurkę ma. 
Ref; Dla kochanej babci,  
kochanego dziadka,  
nie zabraknie dzisiaj kwiatka. 

  „Biały walczyk” 
Hej, biały walczyk, hop, hop, hop, 
zając na śniegu znaczy trop. 
Zając na śniegu pomyka, 
a my  tańczymy walczyka. (bis) 
Saneczki z góry wiozą nas. 
wiatr pogwizduje, szumi las. 
A nasze ptaki z karmnika, 
tańczą białego walczyka. (bis) 
Hej, biały walczyk, baczność, start! 
Dzieci, do sanek i do nart! 
Sikorka prosi czyżyka: 
„Tańczmy białego walczyka!” (bis) 
BRATKI 
wiersze 
„Dla babci i dziadka” 
Wyczaruję dla babuni, 
Suknię z kropli rosy. 
Szal z obłoków, wstążkę z tęczy 
Wplotę jej we włosy. 
Namaluję dziadziusiowi, 
Rybek pełną rzekę, 
Koszyk grzybów, działkę z domkiem, 
Pieska na pociechę. 
„Rusza pociąg” 
Rusza pociąg w drogę: czy, czy, czy... 
Wiatr za oknem szumi: szy, szy, szy... 
Deszczyk dżdży na szybę: dży, dży, dży... 
Piszczą mokre koła: ży, ży, ży... 
Piszczą mokre koła: ży, ży, ży... 
Deszczyk dżdży na szybę: dży, dży, dży... 
Wiatr za oknem szumi: szy, szy, szy... 
Pociąg stanął w polu: czy, czy, czy... 
piosenki 
„Dziś Twoje święto” 
Babciu kochana, dziś święto Twoje, 
Dlatego właśnie przed Tobą stoję. 
Chcę Tobie życzyć samych radości, 
Niech zawsze miłość w Twym sercu 
gości. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 

WIERSZE I PIOSENKI: STYCZEŃ, LUTY 
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Miej zdrowia dużo, uśmiechu wiele, 
Bądź przy mnie zawsze, nawet w 
niedziele 
Bo kiedy jesteś, jest mi wesoło, 
Bo z Tobą zawsze fajnie jest. 
Ref: Bo naszym babciom z całego serca, 
Zdrowia dziś życzą wszystkie wnuczęta. 
Kwiatki przynoszą, całuski dają, 
A swoje babcie bardzo kochają. 
Sto lata babuniom wszystkim życzymy 
I razem z nimi dziś się cieszymy. 
Z babcią zatańczę wesoły taniec, 
Bo moja babcia tańczy wspaniale. 
Babcia nam piecze pyszne serniki, 
Z babcią upiekę kruche pierniki. 
Babcia opowie bajeczek wiele, 
Kiedy jest babcia, fajnie jest. 
Ref: Bo naszym babciom z całego 
serca... 
„Gimnastyczna wyliczanka” 
Raz i dwa, i raz, i dwa, 
każdy babcię fajną ma. 
Trzy i cztery, trzy, i cztery, 
babcia dobre ma maniery. 
Pięć i sześć, i pięć, i sześć, 
babcia zawsze da coś zjeść. 
Siedem, osiem, siedem, osiem, 
babci siatki noszę. 
Dziewięć, dziesięć,  
Dziewięć, dziesięć, 
Babcia radość nam przyniesie. 
I liczymy od początku,                       
Ustawieni w jednym rządku. (bis) 
„Pada śnieg” 
Pada śnieg, pada śnieg 
od samego rana, 
Kasiu, chodź, Jasiu, chodź, 
dróżka zasypana. 
Pada śnieg, pada śnieg 
konie ciągną sanie. 
Kasiu, chodź, Jasiu, chodź, 
bałwan  dzisiaj stanie. 
Pada śnieg, pada śnieg 
bałwan już gotowy. 
Oczka dwa czarne ma, 
oczka węgielkowe. 
MACZKI 
wiersze 
 „Wierszyk dla babci i dziadka” 
 Kochani, dziś okazja rzadka,  
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka. 
Jak wiecie, jest ich razem czworo, 
Co można sprawdzić, gdy się zbiorą. 

Wciąż mówią wtedy o tych latach, 
Gdy jeszcze dzieckiem był wasz tata, 
A wasza mama bez swych lalek, 
Do łóżka iść nie chciała wcale. 
A teraz, jak ten czas wciąż leci! 
Cieszą się dziećmi swoich dzieci. 
I myślą, widząc ich gromadkę, 
Że miło babcią być i dziadkiem. 
Więc dziś spróbujcie zapamiętać, 
Czym są dla dziadków ich wnuczęta. 
I pięknej szansy nie przegapcie: 
Kochajcie dziadków swych i babcie! 
„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. 
piosenki 
„Mój przyjaciel„ 
 Mój przyjaciel ma cztery łapy 
i najmilszy na świecie jest! 
Taki mały kundelek łaciaty, 
najpiękniejszy ze wszystkich pies! 
Ref.: Ja mam psa, 
pies ma mnie, 
gonić piłkę 
w parku chce. 
Ja mam psa, 
pies ma mnie, 
z przyjacielem 
nie jest źle. 
Mój przyjaciel jest zawsze ze mną, 
wszystkie moje marzenia zna. 
I to jeszcze wie dobrze na pewno, 
że dla niego piosenka ta! 
Ref.: Ja mam psa… 
„Zajączek odwiedza znajomych 
 Siedzi zajączek w kotlince, 
widać po jego mince, 
że nudzi się jak mops, 
i wzdycha: a to klops. 
Szepczą mu trawy do ucha: 
dobrej rady posłuchaj, 
z wizytą warto iść, 
znajomych odwiedź dziś. 
Ref.: W dziupli wiewiórkę i w norze 
lisa. 
Zając u lisa? Czy ktoś to słyszał? 
W norce rodzinkę myszek wesołych, 

mrówki w mrowisku i w ulu pszczoły. 
Na wsi odwiedzić też potem może: 
kury w kurniku, krowy w oborze. 
W gnieździe jaskółki i w stajni konie, 
jeszcze psa w budzie i … na tym koniec. 
Wraca z wizyty zajączek, 
w lesie był i na łące, 
więc humor dobry ma, 
i skacze hopsasa! 
Mnóstwo odwiedził znajomych, 
różne zobaczył domy. 
Z radości brak mu słów, 
bo wkrótce spotka znów: 
Ref.: W dziupli wiewiórkę i w norze 
lisa.. 
„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. 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 – 711 – 25 – 39 
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