
 
 
 

 

 

BEZ TYTUŁU 
Kwartalnik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie 

 

Nr 13                     Czerwiec 2022 

e-wydanie

 

 

Jedziemy na wakacje  

Czesław Janczarski  

 

Jedziemy na wakacje  

do lasu, nad wodę.  

Prosimy ciebie, słonko  

o piękną pogodę.  

   

Jedziemy na wakacje  

nad morze, na plażę.  

Kolorowe muszelki  

przynieś, falo, w darze.  

   

Jedziemy na wakacje  

w te góry wysokie.  

Nie chowajcie się, szczyty,  

za mgłą, za obłokiem.  

                                 

Jedziemy na wakacje  

Na Mazury? Może!  

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,  

czekaj na nas w borze!  
 

 

Wszystkim naszym przedszkolakom i ich rodzinom  

życzymy  wspaniałych, pogodnych i bezpiecznych wyjazdów wakacyjnych. 

Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych przeżyć i ciekawych przygód! 
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Letnia ulewa 
Irena Suchorzewska  

Przed chwilą słońce. 

Nagle... ulewa! 

Bije o ziemię, 

bije o drzewa, 

na szybach dzwoni 

i w rynnach śpiewa, 

w kałużach pluszcze 

letnia ulewa. 

 

… 

 

I znowu cicho. 

Znowu pogoda. 

W całym ogrodzie 

kałuże, woda... 

Po ścieżkach płyną 

srebrne strumyki... 

Prędko! Zbierajmy 

leśne kamyki, 

port budujmy, 

gdzie płytkie morze. 

Tamy stawiajmy 

w ciepłym jeziorze. 

Puszczajmy łodzie 

z listeczków gruszy, 

nim ziemię znowu 

słońce osuszy... 

 

 

Na plaży 

Józef Ratajczak  
   

Chlapu – plastu, już od brzasku  
budujemy miasto z piasku.  

Piękne miasto nad miastami,  
w jakim nie mieszkamy sami.  

Domy barwne aż nad podziw  
fruwa się w nich, czy też chodzi?  

Można by tu żyć wspaniale,  
gdyby deszcz nie padał wcale. 
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Małgorzata Strękowska-Zaremba „Wakacyjne podróże” 

 
Od samego rana tata, Olek i Ada planowali podróże wakacyjne. Zapomnieli o porannym myciu, a nawet o przebraniu się 

z piżam. Gdyby nie mama, zapomnieliby też o śniadaniu. Szczęśliwie mama przypomniała im o wszystkim. Kiedy byli już 

umyci, przebrani i najedzeni, wyjęła z szafy wielki globus i postawiła go na podłodze. 

– Teraz możecie podróżować palcem po całym świecie. 

– Super! – ucieszył się Olek. Bez namysłu zakręcił globusem. Fruuu! Gdyby kula ziemska obracała się tak szybko, wszyscy 

dostaliby kręćka jakiegoś lub co najmniej zadyszki. Przed oczami Olka, Ady i taty mknęły kontynenty: Ameryka Północna  

i Ameryka Południowa, Afryka, Europa i zaraz Azja i Australia. 

– Tu jedziemy! – Palec Olka zatrzymał rozpędzony świat namalowany na globusie. 

– Australia, Sydney. Niezłe miejsce. Będzie fajnie. W Australii są kangury i koale. 

– W Sydney chciałbym zobaczyć gmach filharmonii – wtrącił tata. 

– A będzie tam gmach naszego przedszkola? – spytała Ada. 

Olek spojrzał na siostrę z politowaniem. Przecież nikt nie podróżuje do przedszkola, które jest kilka metrów od domu. Zakręcił 

drugi raz. Jego palec wskazał państwo leżące w Ameryce Południowej. 

– Brazylia. Dobry wybór – pochwalił tata. 

– Są tam wspaniałe plaże. Chętnie poleżałbym sobie – przeciągnął się leniwie. 

– Może i ja zaproponuję podróż? – mama zajrzała do salonu. 

– Chciałabym pojechać z wami do Indii. Zawsze interesowała mnie Azja i jej kultura. Chociaż Afryka też jest ciekawa. 

– No pewnie! Jedziemy do Kenii! Do parku z dzikimi zwierzętami. Zobaczymy słonie i żyrafy! – zawołał Olek ożywiony wizją 

spotkania dzikiego słonia, a może i lwa. 

– A będzie tam nasz park? – nieśmiało spytała Ada. Wszyscy spojrzeli na nią jak na przybysza z kosmosu. 

– Nasz park będzie czekał na ciebie w Polsce. Teraz ja wybieram – powiedział tata. Energicznie zakręcił globusem. Niebieski 

kolor oceanów i mórz zmieszał się z zielonym, żółtym i brązowym – kolorami kontynentów. Adzie aż zakręciło się w głowie. 

Świat na globusie obracał się zbyt szybko. Co będzie, jeżeli palec taty trafi na głęboki ocean? Nie chciałaby spędzić wakacji  

na oceanie. Tam już z pewnością nie ma znajomego parku ni przedszkola ani placu zabaw z dużą okrągłą piaskownicą. 

– Stany Zjednoczone. Waszyngton – zakomunikował tata. 

– Jest tam plac zabaw? – spytała Ada. 

– Naszego nie ma, są inne. Jest za to Biały Dom i... 

– Ale naszego domu tam nie ma – przerwała tacie Ada. 

– Ja nie mogę! Chcesz jechać na wakacje czy nie? – zniecierpliwił się Olek. 

– Chcę. Tylko nie tak daleko – bąknęła Ada. 

– To gdzie? Wybieraj – podsunął jej globus. Ada zamknęła oczy. ,,Niech los zdecyduje” – pomyślała i dotknęła palcem 

globusa. 

– Tu! Cała rodzina wbiła wzrok w miejsce, które wskazał palec Ady. Mama i tata pierwsi gruchnęli śmiechem. 

– Europa, Polska, Warszawa – podsumował Olek. Ada westchnęła z ulgą. Jak to dobrze, że zdała się na los szczęścia.  

W Warszawie jest jej przedszkole i dom, i park, i znajomy plac zabaw. No i tuż pod Warszawą mieszkają ukochani dziadkowie. 

Co ważne, ich dom stoi w pobliżu lasu. 

– Pojedziemy do babci i dziadka. Tam są bociany, dzięcioły, kukułki, żabki, biedronki, ślimaki, pszczoły – zachwalała Ada. 

– Mrówki, komary i muchy – dorzucił ponuro Olek. Ale już po chwili śmiał się jak tata i mama. Nawet napad komarów nie 

odstraszyłby ani jego, ani Ady od podróży do dziadków. Podpatrywanie ptaków w towarzystwie dziadka, który zna setki 

ciekawostek o zwierzętach, to był najlepszy z wakacyjnych planów. 
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Matematyka w działaniu – ruch i zabawa 

W okresie przedszkolnym obserwuje się ciekawość dziecka podczas kształtowania wiedzy matematycznej dotyczącej 

stosunków przestrzennych, ilościowych czy klasyfikacji przedmiotów. Stanowią one podstawę do nauki matematyki w klasie 

pierwszej. Jednak należy pamiętać, że kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym należy prowadzić, 

wykorzystując do tego zabawę i różnorodne zajęcia, z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy i tak dobranych pomocy 

dydaktycznych, aby dzieci nie odczuły znużenia. Wszystkie te działania powinny odbywać się przy każdej nadarzającej się 

okazji z wykorzystaniem najróżniejszych sytuacji dnia codziennego. Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym 

należy dostrzegać w sposób szeroki. Musi być ona połączona z intensywnym rozwojem mowy, myślenia, z rozwojem odporności 

emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Najważniejsze są w edukacji matematycznej osobiste 

doświadczenia dziecka, jego twórcza aktywność, możliwość dokonywania wyborów. Własna aktywność i bezpośrednie 

doświadczania rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność, tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności. Wystarczy od 

najmłodszych lat uczyć dziecko myślenia, porównywania, klasyfikowania i orientacji przestrzennej, aby pokazać mu, że 

matematyka potrafi być przyjemną i ciekawą zabawą. Kolorowe klocki, patyczki, kamyki czy kasztany, wszystkie przedmioty 

wokół nas możemy wykorzystać do wprowadzenia dziecka w świat matematyki.  

Element, który warto wprowadzać od najmłodszych lat to kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni. Położenie 

przedmiotów wokół siebie, w stosunku do własnego ciała. Zabawy uczące takich pojęć jak: lewo, prawo, góra dół, za, pod, 

obok, w. Prosta zabawa dla dzieci w różnym wieku, podczas której dziecko uczy się orientacji i odtwarzania. Potrzebujemy dużą 

kartkę przedzieloną na pół i kilka takich samych przedmiotów (zabawek) lub figur. Rodzic układa kolejne przedmioty na jednej 

stronie kartki papieru, a druga osoba obok układa te same przedmioty w odpowiednie miejsca: na górze kartki, na dole, po 

środku z prawej lub lewej strony. W zależności od wieku dziecka stopniujemy trudność zabawy zamieniając się również rolami. 

Coś na zasadzie odbicia lustrzanego. Kolejny świetny sposób uczący przestrzeni, logicznego myślenia i planowania to 

samodzielne tworzenie labiryntów lub gier. Możemy do tego celu użyć pudełka i wylepić w nim z plasteliny trasę labiryntu. 

Idealnie nadają się też do tego kartony i przedmioty z recyklingu. Można też narysować labirynt kredą na boisku szkolnym.  

To zdecydowanie jedna z najlepszych zabaw dla dzieci. Klasyfikacja, zbiory, wykluczanie ze zbioru, to naprawdę łatwe 

zagadnienia, jeśli wprowadzimy je w formie zabaw, następnie przenosząc na prawdziwe życie. Zdolność logicznego grupowania 

przedmiotów według ich cech i właściwości, dostrzeganie różnic i podobieństw można zaczynać już z dwulatkami. Segregowanie 

zabawek lub figur w zbiory to dla dziecka bardzo fajne wyzwanie. Układanie w szeregu takich samych zabawek plus jednej 

dodatkowej odbiegającej od nich sprawia, że dziecko wychwytując różnice czuje się bardziej pewne siebie i chętnie uczestniczy 

w takich aktywnościach. Podobnie jak w trakcie zabawy w segregowanie i grupowanie przedmiotów według podobieństw  

w zbiory.  

Nauka dodawania i odejmowania na konkretach, czy pojęcie większości, mniejszości i równości to kolejny etap, który 

warto przyswoić w formie zabawy. Mogą to być doświadczenia, eksperymenty, zabawy plastyczne, codzienne aktywności. Jeśli 

zależy nam na tym, aby dziecko nauczyło się abstrakcyjnego myślenia to zamiast tłumaczyć dziecku i kazać wkuwać na pamięć 

pewne zagadnienia, pozwólmy mu ich doświadczać i poszukiwać rozwiązań w codziennym życiu i zabawie. Cyferki możemy 

wylepiać z plasteliny, stemplować, odciskać palcami, odrysowywać, przeliczać, porównywać. Poprzez ruch i manipulacje dziecko 

uczy się myślenia i analizowania, a to jest najważniejsze na dalszych etapach nauki. Świetną pomocą są również klocki, najlepiej 

zróżnicowane kolorystycznie, aby łatwiej było dokonać podziałów.  

Dzieci uwielbiają matematykę, jeśli mogą działać, badać, odkrywać, rozwiązywać i układać ciekawe zadania. To ważne,  

by mogły stosować różne strategie dochodzenia do celu i mogły rozwiązywać zadanie na swój sposób, zgodnie z aktualnym 

poziomem rozwoju. Nauczmy dzieci myśleć, a poradzą sobie z każdym matematycznym wyzwaniem. 

 

 



 
 

6 
 

Zabawy matematyczne - propozycje zabaw w domu 

 

Układanki z kamyków / koralików / szyszek / patyczków 

Przygotowujemy 10 szt w/w elementów. Układamy je przed dzieckiem w szereg i mówimy: Policz i pokaż na palcach ile ich jest. Będę 

czarował kółka. Patrz uważnie. Rodzic zmienia układ kołek. Po każdym przekształceniu pyta dziecka: Jest ich tyle samo jak poprzednio? 

Jeśli dziecko milczy, bo ma wątpliwości rodzic zachęca: Policz. Może także dodać: Pamiętasz, pokazywałeś na palcach. Był dziesięć.  

Czy teraz jest tyle samo? 

 

Nakrycie do obiadu 

Dziecko ustala ile osób będzie jadło obiad, dla każdej ustawia krzesło (para). Przy każdym krzesełku stawia talerz płytki, na nim głęboki, 

obok ustawia łyżki, widelce, szklanki itd. Na koniec przeliczy, czy wszystkiego jest po równo. 

 

Segregacja zakupów 

Dziecko rozpakowuje zakupy i sprawdza, czy np. mama kupiła odpowiednią liczbę jabłek, tak by starczyło dla każdego domownika. 

 

Winda 

Jest bardzo dobrą okazją do rozmawiania z dzieckiem o numeracji pięter, wymieniania numerów pięter, które znajdują się niżej, i tych, 

które są wyżej. 

 

Sprzątanie 

Można zaproponować dziecku ustawienie zabawek (lalek) według np. wielkości. Numeruje je i stwierdza: Ta jest pierwsza, ta druga itd. 

 

Ławki w parku 

Podczas spaceru można liczyć z dzieckiem ławki: pierwsza, druga, trzecia, czwarta... Siadamy na trzeciej – dziecko ustala, że pierwsza  

i druga ławka znajduje się po lewej stronie, a czwarta i piąta po prawej. 

 

Oglądanie książeczki 

Podczas czytania bajki warto zwrócić uwagę na liczby stron, przewertować książkę odczytując na głos liczby: pierwsza, druga, trzecia... 

Następnie można otworzyć książkę w dowolnym miejscu i poprosić dziecko o odczytanie numerów stron w jedną, jak i w drugą stronę 

wraz z zamianą ról. Rodzic może podawać numery z zamkniętymi oczami, a dziecko będzie sprawdzało, czy się nie pomylił. 

 

Kalendarz przeżyć 

Ćwiczenie wymaga przygotowania długiego paska papieru, podzielonego na dni tygodnia. Ten „niby” kalendarz przymocowujemy nad 

łóżkiem dziecka i wieczorem każdego dnia pytamy: Co się dzisiaj wydarzyło? Narysuj to. Codziennie kalendarz zapełnia się nowymi 

informacjami, rodzic dokonuje ich podsumowania poprzez wymienienie dnia tygodnia wraz z sytuacją, które dziecko uznało za ważne. 

Jednocześnie odwołuje się do wydarzeń minionych, a nawet można notować wydarzenia przyszłe. Tym sposobem wprowadzamy pojęcia 

„wczoraj”, „dziś”, „jutro”, „pojutrze” – zaznaczamy to na kalendarzu za pomocą strzałki. W kalendarzu ważną rolę pełnią również noce.  

 

Zabawy z figurami 

Do naszej zabawy należy przygotować minimum trzy koła o różnych wielkościach (duże, średnie, małe) najlepiej w tych samych kolorach 

z wyjątkiem najmniejszego. Różnica w rozmiarach powinna być widoczna. Jeśli dziecko ma problemy ze zrozumieniem poleceń np. 

prawidłowym określeniem rozmiaru pomagamy mu w tym wskazując prawidłowe odpowiedzi do momentu, aż samo zacznie sobie z tym 

radzić.  

 

Od najdłuższego do najkrótszego 

Elementy potrzebne do zabawy: ok. dziesięć patyczków różnej długości (najdłuższy niech ma nie więcej niż 15 cm), można je 

przygotować na przykład z patyków do szaszłyków. Kładziemy przed dzieckiem wszystkie patyczki i pozwalamy, aby chwilę nimi 

manipulowało tak, jak chce. Następnie prosimy dziecko, aby ułożyło patyczki w rzędzie od najdłuższego do najkrótszego. Jeśli poradzi 
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sobie z tym zadaniem, może ułożyć je jeszcze odwrotnie, czyli od najkrótszego aż do najdłuższego patyka. Na koniec dziecko samo może 

wymyślić dowolną sekwencję, wzór patyczkowy i ułożyć je według własnego klucza. 

 

Liczenie klamerek do bielizny 

Materiały potrzebne do nauki: tektura, mazak, klamerki do bielizny. Do budowy planszy może być wykorzystany dowolny rodzaj tektury. 

Podziel tekturę na pięć części. Narysuj jedną kolorową kropkę w pierwszej części, dwie w drugiej itd., aż do pięciu. Podobnie jak na 

tekturce, narysuj na klamerkach kropki – jedną na pierwszej, dwie na drugiej itd. Oprócz tego ponumeruj kropki od 1 do 5. 

Po kilku próbach dziecko z przyjemnością samo będzie przypinało klamerki do części tektury z odpowiednią liczbą kropek. Po pewnym 

czasie dziecko skojarzy nazwy liczb z liczbą kropek. 

 

Fasola w słoiku 

Materiały potrzebne do nauki: Pusty, przezroczysty słoik, fasola. Jest to bardzo pouczająca gra, zwłaszcza, gdy jest ona połączona z 

nagrodami. Weź pusty, przezroczysty słoik o dowolnej pojemności i kształcie. Włóż do niego dowolną liczbę nasion fasoli (od 1 do 9). 

Poproś dziecko, by spojrzało na nasiona fasoli i spróbowało odgadnąć, ile jest ich w słoiku. Następnie wysyp fasolę ze słoika i pomóż mu 

policzyć ziarenka. Jeśli zgadło, otrzymuje symboliczną nagrodę. Liczbę ziaren fasoli można stopniowo zwiększać. 

 

Kolorowe klocki 

Należy przygotować dla każdego dziecka po kilkanaście jednakowych klocków (kółka, trójkąty, prostokąty). 

- Czy trójkątów jest nadal tyle samo? Dziecko ustawia trójkąty w szeregu, liczy je i stwierdza: "Mam... trójkątów". Układa kolejno trójkąty 

tak, aby przylegały do siebie i ponownie je rozsuwa. Po każdej zmianie ułożenia trójkątów zastanawia się, czy nadal jest ich tyle, ile było 

na początku. Jeżeli chce, może liczyć trójkąty po każdej zmianie ich układu. 

- Czy prostokątów jest nadal tyle samo? Dziecko ustawia prostokąty w szeregu, liczy je stwierdza: "Mam... prostokątów" 

Układa je tak, aby tworzyły tabliczkę a potem ponownie je rozsuwa. Po każdej zmianie ułożenia prostokątów zastanawia się, czy nadal 

jest ich tyle, ile było na początku. Jeżeli chce, może liczyć prostokąty po każdej zmianie ich układu. 

 

Czy tu i tu jest tyle samo? 

Potrzebne będą następujące zbiory przedmiotów: kartonowe kółka i prostokąty, klocki i guziki, patyczki w dwóch kolorach. W każdym 

zbiorze ma być więcej niż dziesięć elementów. Chodzi o to, aby dziecko po jednym spojrzeniu na zbiór nie mogło ustalić ile jest w nim 

elementów.  
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STREFA MALUCHA. 

 

Zadanie 1. Pobaw się w detektywa. Odszukaj przedmioty, które znajdują się na dole strony, policz je i zapisz wynik. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BRAWO! 

 

 



 
 

9 
 

 

Zadanie 2: Pokoloruj rzeczy, które zabieramy na basen lub na plażę. 
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Zadanie 3: Pokoloruj postaci według kodu. 
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Zadanie 4: Połącz w pary. 
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Zadanie 5: Połącz kropki i kreski. Pokoloruj obrazek. 

 

 

UDANYCH WAKACJI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


