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„Bałwan” - F. Klimek
Na podwórku bałwan stał, który dużą głowę miał
Oczka – czarne, dwa węgielki, nos z marchewki nie za wielki…
I tak sobie stał
Kiedy ktoś się zimna bał, to się bałwan z niego śmiał.
Bo gdy wkoło zimno było, jemu właśnie było miło,
Gdy na mrozie stał…
Ile tylko będzie chciał. Tylko czy mu się nie znudzi
Że dokoła nie ma ludzi, że nawet gdy słonko świeci,
Tam w ogóle nie ma dzieci…

Opowiadanie: „Czy Mikołaj może się pomylić?”
Święta to piękny czas. Dla dzieci jest to czas obdarowywania prezentami. Wszystkie
dzieci wiedzą, że najlepszym specjalistą od prezentów jest Mikołaj. Wiedzą również dobrze, że
aby otrzymać prezenty, to trzeba na nie zasłużyć. Jak? – Trzeba być grzecznym, a przynajmniej
trzeba być częściej grzecznym niż niegrzecznym. Nim nadejdą święta trzeba jeszcze napisać list do Mikołaja,
by wiedział co ma przynieść.
O tym wiedzą wszystkie dzieci. Wiedziało o tym również rodzeństwo, Paulina i Paweł. Na długo przed
Wigilią napisali listy do Mikołaja. Opisali w nich dokładnie, o jakie prezenty im chodziło. Paulina napisała, że
chce lalkę, taką specjalną, z długimi włosami i z wieloma sukniami, w które można będzie ją przebierać. Aby
ułatwić Mikołajowi zadanie, dziewczynka podała nazwę lalki. Paweł był młodszy. Nie potrafił jeszcze pisać,
ale dobrze wiedział, co chciał dostać od Mikołaja. Zamiast listu narysował obrazek. Przedstawiał on robota,
który zamienia się w samochód. Paweł wiedział dokładnie, jak nazywa się taki robot. On również chciał
ułatwić Mikołajowi zadanie. Poprosił wiec siostrę, by wpisała pod jego rysunkiem nazwę robota. Gdy listy
były gotowe, dzieci dały je rodzicom prosząc o ich wysłanie do Mikołaja.
Teraz pozostało tylko czekać. Oczywiście, trzeba jeszcze było uważać, by być grzecznym, zwłaszcza teraz tuż
przed świętami. Wymarzone zabawki warte były dobrego zachowania. Gdy wreszcie przyszedł dzień Wigilii,
dzieci od rana wypatrywały przez okno nadchodzącego Mikołaja. Były tym tak zajęte, że nie zauważyły jak
Mikołaj przyszedł i zostawił prezenty pod choinką. Rodzice zgodnie twierdzili, że wszedł przez komin,
podrzucił prezenty, a że miał bardzo mało czasu, szybko pobiegł do innych dzieci. Paulina i Paweł nie
zmartwili się tym, że nie udało się im spotkać Mikołaja. Najważniejsze było to, że zostawił dla nich prezenty.
Dzieci zabrały się za ich rozpakowywanie. Były w nich ładne ubranka i słodycze. Dzieci czekały jednak na
zabawki. Pozostało im jeszcze do rozpakowania po jednym prezencie. Paulina była przekonana, że właśnie w
nim znajdzie wymarzoną lalkę. Paweł miał również nadzieję, że znajdzie w nim wymarzonego robota.
Po rozpakowaniu prezentów miny dzieci nie wyglądały na szczęśliwe. Paulina dostała lalkę, jednak inną niż
ta, o którą prosiła w liście. Nie była tak ładna, jak ta wymarzona. Nie miała strojów do przebierania. Podobnie
było z robotem Pawła. Robot był nawet większy od tego, jaki chciał mieć, ale nie potrafił zmienić się w
samochód. Dzieci były rozczarowane. Nie mogły zrozumieć, jak to się stało, że Mikołaj nie przyniósł im
prezentów o jakie prosili. Czy Mikołaj może się pomylić? Dzieci wyraźnie niezadowolone pobiegły do
rodziców ze skargą.
- Mikołaj się pomylił. Nie przyniósł mi mojej wymarzonej lalki – narzekała Paulina.
- U mnie też Mikołaj się pomylił. Ja też nie dostałem mojego wymarzonego robota – dołączył się Paweł.
- Przecież dostaliście ładne zabawki. Nimi też można świetnie się bawić – oznajmił mama.
- Ale my zamawiałyśmy inne, lepsze, te z reklamy – odpowiedziała Paulina.
- Mikołaj dobrze wiedział o jakich zabawkach marzycie. Jednak on musi dostarczyć zabawki do wszystkich
dzieci. Czasami nie wszystkie pudła mu się mieszczą, czasami nie na wszystkie wystarcza mu pieniędzy, a
czasami chce zrobić dzieciom niespodziankę i dać im prezenty, jakich się nie spodziewają – wyjaśnił tata.
- Ale dzieci nie będą się z nich cieszyć – odpowiedziała Paulina.
- Maluchy to mogą nawet się popłakać – stwierdził Paweł.
- Mikołaj jest bardzo mądry. Jeśli niektórym dzieciom daje inne zabawki niż te, o jakie go prosiły,
to ma w tym swój cel. Tylko wybranym i wyjątkowym dzieciom daje inne zabawki.
W ten sposób chce im coś specjalnego przekazać – tajemniczo powiedziała mama.
- Co? – zainteresowała się Paulina.
- No właśnie co? – ciekawy był również Paweł.
- Na przykład to, że są już duże. Na tyle duże, że nie chodzi im tylko o wymarzone zabawki.
Na tyle duże, że potrafią dzielić się tym, co mają z innymi dziećmi – wyjaśnił tata.
- A ja czym mogę podzielić się z innymi dziećmi? – zapytała Paulina.
- Ja też chcę się podzielić – oznajmił Paweł.
- Jeśli przyjmiecie z radością zabawki, jakie dostaliście w prezencie, będzie to dowód,
że potraficie się dzielić. Wasze wymarzone zabawki będą mogły trafić do kogoś, kto
ich bardziej potrzebuje. Ja jestem bardzo dumna z tego, że Mikołaj tak poważnie was
potraktował – pochwaliła dzieci mama.

Paulina i Paweł również się cieszyli, że Mikołaj pomylił prezenty. Zabawki, jakie dostały, coraz bardziej się
im podobały. Dzieci z radością zaczęły się nimi bawić. Polubiły je, stały się dla nich więcej warte, niż te
wymarzone, te jakich nie dostały w tym roku od Mikołaja. W zamian dostały jednak coś innego, coś dużo
bardziej ważnego. Dzięki Mikołajowi dzieci wiedziały, że są kimś wyjątkowym.

Integracja sensoryczna
Proces powstawania integracji sensorycznej rozpoczyna się już w
okresie płodowym. Jednak najintensywniej przebiega w pierwszych
3 latach życia dziecka i trwa do około 7 roku życia.
Dzięki integracji sensorycznej możemy prawidłowo odbierać oraz
interpretować bodźce zmysłowe. W ten sposób wiemy jak reagować
adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Jednak są przypadki, w których
proces rozwoju integracji sensorycznej nie przebiega w prawidłowy
sposób. Wtedy pojawiają się różne problemy w funkcjonowaniu raz
zachowaniu dziecka.

Zaburzenia integracji sensorycznej:
Rodzice bacznie obserwują swoje dzieci, szczególnie na etapie wczesnego rozwoju. Warto jest więc
wiedzieć, jakie objawy niosą ze sobą zaburzenia integracji sensorycznej. Każdy rodzic czeka na moment,
w którym pociecha wypowie swoje pierwsze słowo. Opóźnienie rozwoju mowy jest właśnie jednym z
objawów zaburzeń integracji sensorycznej.
Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wynikać z uszkodzenia narządów zmysłów, to jest narządu wzroku,
słuchu, dotyku, smaku, węchu czy zapachu. Jeżeli u dziecka wystąpi zaburzenie procesu integracji
sensorycznej układów zmysłów, to jednocześnie pojawią się problemy w uczeniu, zachowaniu i rozwoju
psychoruchowym dziecka. Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce
Niewłaściwym poziomem uwagi
Obniżonym poziomem koordynacji ruchowej
Opóźnionym rozwojem mowy
Nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej
Trudnościami w zachowaniu

Nieprawidłowością w rozwoju dziecka może być nadmierna bądź zbyt mała wrażliwość na bodźce
sensoryczne. W przypadku nadmiernej wrażliwości dziecko może źle reagować na hałasy (nawet płaczem)
nie przepada również za myciem włosów, czy ma awersje do niektórych rodzajów ubrań lub jedzenia.
W drugim przypadku maluch może lekceważyć i nie reagować ból czy zimno. Warto również zaobserwować
czy dziecko potrafi skupić się przez dłuższy czas na jednej czynności. Niewłaściwy poziom koncentracji to
także objaw zaburzeń integracji sensorycznej. Może wystąpić też nieprawidłowy poziom aktywności
ruchowej. W tym przypadku możemy spotkać się z nadruchliwością, która objawia się bieganiem, wierceniem
się, a także niechęcią ze strony dziecka do jakichkolwiek aktywności fizycznych – maluch szybko się męczy.
Zaburzenia integracji sensorycznej to również obniżony poziom koordynacji ruchowej. Wynikiem tej
nieprawidłowości są sytuacje, w których nasze dziecko ma problemy z utrzymaniem równowagi, często się
potyka. Występują również problemy z łapaniem i rzucaniem piłki, używaniem nożyczek, a nawet ubieraniem
się. U starszych dzieci mogą pojawić się problemy z wykonywaniem ćwiczeń na lekcjach WF-u.
U dziecka mogą też pojawić się trudności w zachowaniu. Rezultatem tego są problemy z przystosowaniem się
do nowej sytuacji, a dziecko może reagować na nie agresywnie bądź w ogóle się wycofuje. Warto też
obserwować, czy maluch stale dotyka różne przedmioty, wkłada je do ust. Może obgryzać paznokcie, rękawy
czy długopisy – to także objawy zaburzeń integracji sensorycznej.

Wybrane objawy dysfunkcji integracji sensorycznej:
1. Jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem
2. Ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów (preferuje dania papkowate),
3. Źle toleruje wykonywanie przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, takich jak: obcinanie
włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp.
4. Wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie
5. Ma problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i
sznurowaniem butów
6. Ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy
zadrapanie,
7. Podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką,
kładzie się na stoliku, itp.
8. Jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu
9. Trudno się koncentruje, a łatwo rozprasza
10. Jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża
11. Bywa uparte, negatywistyczne
12. W porównaniu do innych dzieci czy wymogów sytuacji porusza się zbyt szybko lub za wolno
13. Nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność, np. jazda na rowerze, rzucanie i
łapanie piłki, pływanie
14. Wchodząc/schodząc po schodach częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia nogi
15. Nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany, inne dzieci
16. Niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty codziennego użytku, np. nożyczki,
sztućce czy przybory do pisania
17. Unika dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem
18. Uwielbia ruch, poszukuje go, dąży do niego. Jest stale w ruchu – biega, podskakuje, często zmienia
pozycję ciała
19. Przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od
podłoża, np. wejść na wysokie schody, na drabinkę, usiąść na wysokim stołku
20. W nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by zdobyć orientację w otoczeniu
21. Często myli stronę prawą i lewą, w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni, podczas gier
zespołowych zdarza się, że biegnie w innym kierunku niż jego drużyna, w inną stronę niż piłka, którą
ma złapać, jest zdezorientowane, ma słabe wyczucie odległości
22. Nie ma dominacji jednej ręki
23. Ma trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż inne dzieci w jego wieku myli, odwraca znaki
graficzne, ma trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy
24. Ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem, itp.
25. Sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy
26. Nie lubi karuzeli, huśtawki, lub przeciwnie – uwielbia to

Zaburzenia integracji sensorycznej – dotyk:
Problemy modulacji sensorycznej w kontekście dotyku objawiają się nadreaktywnością, podreaktywnością
i poszukiwaniem wrażeń sensorycznych. Dziecko nadreaktywne unika dotyku z innymi osobami, a także
rzeczami, przedmiotami czy ubraniami. Dziecko podreaktywne natomiast często nawet nie zauważa, że
zostało dotknięte. Dziecko, które poszukuje wrażeń sensorycznych, szuka dotyku ocierając się o ściany czy
meble, a także celowo wpadając na inne osoby. W przypadku dyskryminacji sensorycznej dziecko może nie
rozpoznawać, która część ciała została dotknięta. Dziecko nie posiada świadomości swojego ciała lub
świadomość ta jest nieprawidłowa. Ponadto nie potrafi rozpoznać i nazwać przedmiotu tylko na podstawie
zmysłu dotyku. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają problemy z prawidłowym trzymaniem
sztućców, zapinaniem guzików czy zasuwaniem zamków w kurtce. Nie potrafią też prawidłowo określić skali
bólu.

Zaburzenia integracji sensorycznej – wzrok:
Dziecko nadreaktywne ekscytuje się, kiedy w zasięgu jego wzroku pojawia się dużo przedmiotów. Nie może
się skupić, ale jednocześnie jest czujne i stale pozostaje w stanie gotowości. Dziecko podreaktywne natomiast
często ignoruje różne przedmioty, które pojawiają się w polu jego widzenia. Przez co zwyczajnie nie zauważa
różnych przeszkód i potyka się o nie. Nierzadko wpatruje się przez długi czas w daną rzecz czy osobę, przez
co można odnieść wrażenie, że nie zauważa tego obiektu. Dziecko, które poszukuje wrażeń sensorycznych,
skupia się na przedmiotach, które błyszczą, poruszają się lub w inny sposób wyróżniają z otoczenia.
Dyskryminacja sensoryczna przejawia się tym, że dziecko nie dostrzega różnic i podobieństw między
obrazkami czy twarzami. Ma problemy z określeniem położenia przedmiotów względem siebie, dlatego
często na nie przypadkowo wpada.

Zaburzenia integracji sensorycznej – słuch:
Dziecko nadreaktywne narzeka na dźwięki i hałasy, które nie przeszkadzają innym osobom. Zatyka uszy,
odcina się od dźwięków, mogą mu przeszkadzać odgłosy pracującej suszarki czy odkurzacza. Dziecko
podreaktywne ignoruje dźwięki i głosy, ale nierzadko dotyczy to tez wyjątkowo głośnych dźwięków muzyki
czy innych hałasów. Dziecko, które poszukuje wrażeń sensorycznych, lubi przebywać w miejscach pełnych
dźwięków. Dyskryminacja sensoryczna polega na tym, że dziecko nie odróżnia różnic między dźwiękami.
Często dotyczy to spółgłosek, które kończą wyrazy. Dlatego dziecko może nie rozumieć komunikatów do
niego kierowanych, zwłaszcza, gdy wokół panuje gwar lub rozpraszają go inne hałasy, np. dochodzące zza
ruchliwej ulicy.
W jaki sposób można wychwycić nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej?
Należy bacznie obserwować:
- Rozwój ruchowy dziecka
- Reakcje na bodźce otaczające dziecko (zabawki, faktury ubrań, jedzenie, muzyka)
- Aktywność
- Uwagę
- Rozwój mowy
Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem swojego dziecka powinien zgłosić się do pediatry bądź do psychologa
dziecięcego celem przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki zaburzeń SI.

Ćwiczenia przy zaburzeniach integracji sensorycznej:
Zaburzenia integracji sensorycznej nie mijają samoczynnie. Dlatego w sytuacji, gdy rodzice zaobserwują
u swojego dziecka objawy nieprawidłowej pracy układu nerwowego, powinni udać się do specjalisty. Lekarz
określi, czy jest to związane z zaburzeniami, a następnie przygotuje odpowiedni harmonogram ćwiczeń.
Terapia odbywa się w przygotowanym do niej pomieszczeniu. Polega na swego rodzaju zabawy terapeuty z
dzieckiem. Celem zajęć jest polepszenie integracji między zmysłami w obrębie układu nerwowego.
Terapeuci zajmujący się tymi zaburzeniami mają bogatą wiedzę z zakresu neurobiologii. Dzięki temu podczas
pracy z dzieckiem stymulują jego zmysły i usprawniają obszary deficytowe. Efektem ćwiczeń jest
ograniczenie bądź całkowita eliminacja nadwrażliwości sensorycznej na niepożądane bodźce lub w przypadku
obniżonej wrażliwości, zostaje ona pobudzona, dzięki dostarczaniu silnych sygnałów zmysłowych.
Wykorzystywane są przedmioty o różnych fakturach, do
wykonywania masażu, dziecko huśta się w hamaku, jeździ na
deskorolce czy balansuje na kołysce. Na zajęciach jest bardzo
istotna obecność rodzica, ponieważ jest on czynnym uczestnikiem
terapii dziecka. Specjalista w czasie zajęć ma za zadanie
obserwować reakcje dziecka i jakiekolwiek zmiany w jego
zachowaniu. Jest to ważne, by terapeuta mógł dostosowywać

program pracy z dzieckiem do postępów, jakie czyni. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb
pacjenta.

Jaką głoską rozpoczynają się i kończą nazwy zwierząt,
przedmiotów na obrazkach?

Jeśli znasz, odszukaj pierwszą literę nazwy obrazka

PROPOZYCJE WYKONANIA OZDOBY ŚWIĄTECZNEJ W DOMU:
1. ANIOŁEK Z PAPIERU –
Aby dowiedzieć się, jak wykonać Aniołka obejrzyj filmik: https://pl.pinterest.com/pin/164733298853921677/

2.KOLOROWE SZYSZKI-CHOINKI –
Można szyszki pomalować farbkami, a następnie nałożyć kolorowe kropelki żeli. Można przykleić również
cekiny, kulki, kawałki krepy, itp.

RYSUJ PO ŚLADZIE – PROPOZYCJA DLA DZIECI STARSZYCH

JAK PORUSZAJĄ SIĘ POJAZDY? - RYSUJ PO ŚLADZIE – PROPOZYCJA DLA DZIECI MŁODSZYCH

ZAPROWADŹ ZWIERZĘTA DO ODPOWIEDNIEGO POKARMU - NARYSUJ DROGĘ
(PROPOZYCJA DLA DZIECI MŁODSZYCH)

Pomóż Aniołkowi przejść przez labirynt i znaleźć drogę do choinki

Znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się te obrazki. Pokoloruj
(Zadanie dla dzieci młodszych)

Pokoloruj rysunek zgodnie z podanym kodem:
1 – żółty; 2 – czerwony; 3 – niebieski; 4 – zielony

Odpowiedz „tak” lub „nie” na pytania związane
z tradycjami Bożego Narodzenia:
- Dzielimy się opłatkiem
- Stroimy choinkę
- Pod choinką stawiamy Szopkę na pamiątkę Narodzin Pana Jezusa
- Zasiadamy do uroczystego śniadania
- Śpiewamy kolędy i pastorałki
- Idziemy na mszę św. zwaną Pasterką
- Malujemy jajka
- Dostajemy prezenty pod choinką
- Prezenty przynosi nam krasnal
- Przychodzą do nas goście, by polać nas wodą
- Zasiadamy do Wigilijnej kolacji, gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie
na niebie
- Pieczemy pierniki
- Niegrzeczne dzieci dostają od Mikołaja czarne cukierki
- Wysyłamy kartki z życzeniami świątecznymi
- Porządkujemy dom (sprzątamy, myjemy okna, wycieramy kurze)
- Układamy w mieszkaniu ozdoby w postaci bukietów i stroików z liści
kasztanów i żołędzi
- Mikołaj ma czarną brodę i fioletowe ubranie
- Na stole stawiamy o jeden talerz więcej dla niespodziewanego gościa
- Szukamy w trawie kolorowych jajeczek
- Pod obrusem kładziemy sianko

