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POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

„INNY - NIE ZNACZY GORSZY” 

– Niepełnosprawny Franek z grupy Ady często śnił o tym, że gra w piłkę nożną. W snach nie siedział na 
wózku inwalidzkim, tylko biegał po boisku najszybciej z całej drużyny i strzelał najwięcej goli. – Brawo, Franek! – 
krzyczeli kibice. – To najlepszy zawodnik! – rozlegały się głosy. Jednak, gdy szczęśliwy i dumny Franek otwierał oczy, 
od razu uświadamiał sobie, że to był tylko sen, a on nigdy nie zostanie piłkarzem. Patrzył na swoje nogi, którymi nie 
mógł poruszać, i robiło mu się wtedy bardzo smutno. Ada przyjaźniła się z Frankiem i bardzo lubiła się z nim bawić. 
Pewnego dnia zauważyła, że chłopiec jest wyjątkowo radosny. Miał roześmiane oczy i wesoło pomachał do niej, gdy 
tylko pojawiła się w sali. Dziewczynka była ogromnie ciekawa, co jest tego przyczyną. Może dostał długo oczekiwany 
bilet do teatru? A może spełniło się jego marzenie o jeździe na koniu? – Cześć! Nie uwierzysz, co się stało! – 
powiedział Franek, gdy Ada usiadła przy nim na dywanie. 
– Opowiedz. – W sobotę pojechałem z moim starszym kuzynem na mecz piłki nożnej. Grały drużyny z dwóch różnych 
szkół. Byłem bardzo blisko i mogłem obserwować każdy ruch zawodników! – To świetnie. Ja nie przepadam za 
oglądaniem meczu, ale cieszę się, że ci się podobało – odpowiedziała Ada. 

– – Mój kuzyn podwiózł mnie do ławki, na której siedzieli zawodnicy rezerwowi. I całe szczęście, bo 
bramkarz skręcił nogę w kostce i trzeba go było zastąpić. Wyobraź sobie, że nagle ktoś kopnął piłkę, a ja ją złapałem! 
– Ojej! Zostałeś bramkarzem? – Nie. Po prostu piłka wypadła poza boisko i leciała prosto na mnie. Chwyciłem ją i 
rzuciłem z powrotem jednemu z napastników. 

– – Brawo! – A wtedy on na mnie nakrzyczał… – Jak to nakrzyczał? Powinien ci podziękować – zdziwiła się 
Ada. – Niestety, nie. Powiedział, żebym się stamtąd wynosił, bo tylko przeszkadzam. A jego koledzy się śmiali i 
słyszałem, jak mówią o mnie „krasnal na wózku”. 

– – Prawdziwi sportowcy się tak nie zachowują! – zezłościła się Ada. – Jeden z nich zaczął pokracznie 
chodzić i wskazywał na mnie palcem, a potem wszyscy śmiali się z moich butów. Chciałbym chodzić, nawet taki 
wykrzywiony, a ja przecież nie mogę chodzić wcale… Pomyślałem, że piłka jest nie dla mnie. – Myślałam, że opowiesz 



mi o czymś wesołym. Jak cię zobaczyłam, wyglądałeś na szczęśliwego, a ta historia jest smutna – stwierdziła Ada. – 
Bo jeszcze wszystkiego ci nie opowiedziałem! – uśmiechnął się Franek. – Potem wydarzyło się coś wspaniałego! Ada 
była bardzo ciekawa, a Franek opowiadał dalej: – Mój kuzyn bardzo się zdenerwował i zdecydował, że zabierze mnie 
z tego boiska, chociaż mecz rozgrywał się dalej. Kiedy odjeżdżałem, usłyszałem dźwięk gwizdka. Kapitan drużyny 
przerwał mecz i zwołał wszystkich zawodników. Nie słyszałem, co do nich mówił, ale po chwili dogonił nas, a za nim 
przybiegła reszta drużyny. Powiedział do mnie tak: „Jako kapitan Niebieskich chciałem cię przeprosić za zachowanie 
moich kolegów. Oni zresztą zrobią to sami”. I wtedy każdy z piłkarzy podszedł do mnie i podał mi rękę. Widziałem, 
że było im wstyd. Zapytali, jak mam na imię i co mi właściwie dolega. – To dobrze, bo już chciałam się wybrać z 
Olkiem na to boisko i im dokopać! – powiedziała stanowczo Ada. – Chciałaś ich zbić? – spytał zaskoczony Franek. – 
Nie, dokopać im kilka goli. Jak się zdenerwuję, to potrafię kopnąć tak mocno jak stąd do Krakowa! – To szkoda, że 
cię tam nie było – zaśmiał się chłopiec. Franek opowiedział Adzie ciąg dalszy tej historii. Zawodnicy dowiedzieli się, 
że chłopiec doskonale zna zasady gry w piłkę nożną, bo razem z tatą ogląda każdy ważny mecz. Zaproponowali 
Frankowi, żeby został sędzią, dali mu gwizdek i posadzili na honorowym miejscu, z którego miał świetny widok na 
całe boisko. Od tej chwili chłopiec bacznie obserwował grę, dawał sygnały zawodnikom, a nawet zadecydował o 
jednym rzucie karnym. Okazało się, że jest bardzo dobrym i uważnym sędzią i nikt nie powiedział o nim „sędzia 
kalosz”, czyli taki, który się nie zna na grze i ciągle się myli. – I wiesz, co mi powiedzieli na pożegnanie? – zakończył 
opowieść Franek. – Powiedzieli, że skoro mam niesprawne nogi i nie mogę grać w piłkę nożną, to przecież mam 
sprawne ręce i mogę grać w koszykówkę. Mój tata dowiedział się, kto prowadzi drużynę koszykarską dla 
zawodników na wózkach, i od jutra zaczynam treningi. A ja myślałem, że piłka jest nie dla mnie. – Piłka jest dla 
wszystkich! – powiedziała Ada. – Zobaczysz, kiedyś przyjdę na mecz koszykówki. Ty będziesz najlepszym 
koszykarzem, a ja będę piszczała najgłośniej ze wszystkich kibiców. 
 
Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem po przeczytaniu opowiadania. 
Co śniło się Frankowi? 
O czym opowiadał Adzie? 
Jak zachowywali się chłopcy? 

  Co zrobił ich kapitan? 
Kim został Franek na meczu? 
Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie? 
Co będzie ćwiczył Franek? 
Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po 
rozmowie z kapitanem? 



ZADANIA DLA DZIECI 

 

DLA 3 - LATKA 



ZADANIA DLA 4 LATKA 
 

 



 

ZADANIA DLA 5 LATKA



ZADANIA DLA 6  LATKA 

 



„Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach” 
 Arystoteles 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA? 

 

Mózg trzeba odpowiednio „nakarmić” – to różnorodne bodźce płynące do niego z całego ciała są 

„pożywieniem”. Trafiają one do mózgu poprzez nasze zmysły. Integracja sensoryczna składa wszystko w całość, 

sprawia, że informacje docierające do mózgu współgrają i umożliwiają prawidłową odpowiedź i właściwie 

zachowanie. Gdy wszystkie zmysły współpracują w odpowiedni sposób – mózg nie ma problemu z nauką i 

adaptacją. Dlatego tak ważne jest, żeby „karmić” go różnorodnymi bodźcami już od narodzin. Wiek 

przedszkolny jest tutaj kluczowy. 

 

 





 

ZABAWY STYMULUJĄCE ZMYSŁY, KTÓRE MOŻNA ZROBIĆ Z DZIECKIEM W DOMU: 
 

 

1. Robimy śnieg 
 

Do wykonania zimnego śniegu potrzebne będzie : 
 8 opakowań sody oczyszczonej 
 jedną piankę do golenia. 

 
 
 
Do miski wsypujemy sodę i dodajemy piankę mieszając razem wszystkie składniki. Już w trakcie mieszania 
dziecko poczuje, że masa jest chłodna. Po zagnieceniu masy wstawiamy nasz śnieg do lodówki na 30 minut. Po 
tym czasie sztuczny śnieg jest zimny i ma doskonałą konsystencję do zabawy. 
Robienie śnieżnych kul, babek i zabawa autkami lub ulubionymi zabawkami w śniegu to wspaniałe doznania 
sensoryczne. Zagniatanie, lepienie i formowanie wzbogaca umiejętności manualne i usprawnia małą motorykę 
potrzebną później do nauki pisania. Twórcze możliwości i luźna zabawa doskonale oddziałują na dziecięca 
wyobraźnię zachęcając do zabawy przez długi czas. 
Masę można przechowywać przez kilka dni w woreczku w lodówce. 
 

 
Cele terapeutyczne: 

-  usprawnianie motoryki dłoni 
- stymulacja zmysłu  dotyku 
- stymulacja zmysłu wzroku 
 
 
 
 
 

2.Mała cukiernia 
Ciastolinowe ciastka mogą mieć różne wielkości, kształty i kolory, w roli wafelków do lodów doskonale 
sprawdzą się papierowe papilotki (takie, w których piecze się babeczki). Do zabawy przyda się wałek, 
wykrawaczki do ciastek i występujące w roli posypek cekiny, brokatowy pył, ziarenka maku lub sezamu, 
cynamon i goździki. Podczas zabawy stymulujemy zmysł dotyku, węchu i wzroku. 

Domowa ciastolina: 

 2 szklanki mąki, 

 1 szklanka soli, 

 2 łyżki oleju roślinnego, 

 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia, 

 1,5 szklanki gorącej wody. 
Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa zrobi się zwarta i 
elastyczna. Ciastolinę można zabarwić, dodając do podzielonej na części masy barwniki spożywcze. 



 
 

Cele terapeutyczne: 
 
- stymulowanie zmysłu węchu 
- stymulowanie zmysłu wzroku 
- usprawnianie koordynacji obu stron ciała 
 
 

3. Zimowe rękawice 

 
Do tej zabawy potrzebne będą jednorazowe rękawiczki oraz przedmioty , którymi je wypełnią dzieci. Można wykorzystać 

ryż, makaron, kaszę ziarna kawy, fasolę , ziarna słonecznika, orzechy, pompony , klocki it. Wypełnione rękawiczki można 

łączyć w pary. Starszym dzieciom można zakryć oczy tak aby rozpoznawały pary wykorzystując tylko zmysł dotyku. Z 

wypełnionych rękawiczek możemy tworzyć dowolne kompozycje np. grupową  choinkę czy łańcuch. 

Z rękawiczek można stworzyć karnawałową ścieżkę sensoryczną lub wykorzystać je do ćwiczeń gimnastycznych zamiast 

tradycyjnych woreczków z grochem. 

 
 
Cele terapeutyczne: 
 

- usprawnianie motoryki dłoni 

- stymulacja zmysłu  dotyku 

- stymulacja zmysłu wzroku 

 

 

 
 

 

4. Wodny tor przeszkód 
 
 
Do przygotowania toru przeszkód potrzebne będą: 

 plastikowe butelki po wodzie i napojach i taśma klejąca 

 

Butelki dzieci napełniają wodą. Tor budujemy z dziećmi według ich pomysłu. 

Zabawa powinna odbywać się na świeżym powietrzu najlepiej na trawniku aby dzieci mogły ćwiczyć boso. 

Podczas tej zabawy rozwijamy reakcje równoważne, planowanie motoryczne. 

 



 

Cele terapeutyczne: 

- stymulacja zmysłu dotyku 

- stymulacja zmysłu wzroku 

- kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała 

- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej 

- doskonalenie planowania motorycznego 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

    NIE WYRĘCZAJ SWOJEGO DZIECKA! 

 

Zajmie mu to wieki. Zrobi sobie krzywdę. Pobrudzi się, nabałagani, zniszczy, zmarnuje. Jeszcze nie 
umie, jest za mały. Zaczniemy go uczyć, ale od jutra, dziś musimy już się zbierać do 
wyjścia/sprzątania/spania... To tylko niektóre z powodów, dla których wyręczamy nasze dzieci. 

 
Rano zawiązujemy im buty, bo nie możemy spóźnić się na autobus. Zamiast prosić o pomoc w 
gotowaniu, puszczamy bajkę, bo obiad ma być gotowy za 30 minut, a nie za dwie godziny. Ścieranie 
jajek z sufitu i usuwanie buraczkowych śladów rąk z kanapy też nam się nie uśmiecha, a tak właśnie 
często kończy się włączanie dzieci do kuchennych spraw. Usuwamy wszelkie przeszkody   na   drodze   
raczkującego   niemowlaka.   Przykłady   można   mnożyć w nieskończoność. Zazwyczaj wyręczamy 
nawet nie zdając sobie z tego sprawy, aby ułatwić sobie życie − oszczędzić czas, nerwy, wysiłek. 
Troska o siebie jest jak bardziej w porządku, chodzi o to, żeby zrównoważyć ułatwianie sobie życia z 
tym, żeby umożliwiać dzieciom swobodny rozwój przez doświadczanie! 

 
Często wyręczamy, bo chcemy pomóc dziecku, które nie potrafi sobie z czymś poradzić 

 
Zamiast wesprzeć je w samodzielnym wykonaniu trudnej póki co czynności czy dać parę wskazówek, 
robimy to sami. Często dzieje się tak z rozpędu – zapominamy, że daną czynność można np. podzielić 
na etapy i pomóc dziecku tylko w tych najtrudniejszych, pozwalając mu na całkowitą samodzielność 
w pozostałych. 



 
 

Jeszcze inaczej sprawy się mają w rodzinach, gdzie rodzice chcą dla swoich dzieci życia niemalże 
usłanego różami. Od początku próbują przychylić im nieba i nie narażać na najmniejszy nawet 
wysiłek, oszczędzić wszelkich trudów. Robią wszystko, co w ich mocy, by ochronić je przed 
porażkami i niepowodzeniami. Ich dzieci często nie wiedzą, że coś mogłyby zrobić same: ułożyć 
zabawki na półce, nakryć do stołu, kupić sobie lody. Zdarza się i tak, że nieporadne dzieci wprost 
spod skrzydeł rodziców wpadają w ręce równie troskliwych i nadopiekuńczych wychowawców i 
opiekunów w przedszkolach czy szkołach. Podstawowych czynności, takich jak np. samodzielne 
ubieranie się, sprzątnięcie po śniadaniu czy smarowanie chleba masłem (nie mówiąc już o krojeniu 
– przecież utną sobie palce albo wykłują oko!) uczą się późno. Czasem dopiero wtedy, gdy spotkają 
w swoim życiu kogoś, kto zbuntuje się przeciw ich nieporadności. Tym kimś nierzadko okazuje się 
narzeczona lub współlokator na studiach! 
 

Czym zatem grozi częste wyręczanie dziecka? 
 

Po pierwsze – i najważniejsze – brakiem samodzielności. A dzieci niesamodzielne z wielu powodów 
mają w życiu trudniej 

 
Są narażone na wyśmiewanie przez rówieśników, wymagają dodatkowej pomocy, o którą nie 
zawsze potrafią poprosić. Pierwsze tygodnie w przedszkolu dla tych dzieci, których rodzice nie   
zadbali    wystarczająco    o    ich    samodzielność,    bywają    bolesnym    zderzeniem z 
rzeczywistością, w której wszystkiego muszą się nauczyć w przyspieszonym tempie. Zdarza się, że 
trzylatki nie potrafią same jeść, myć rąk czy ubierać butów – nabycie tych wszystkich umiejętności   
naraz   czasem   przekracza   możliwości   zestresowanego   malucha   i    pobyt  w placówce staje się 
dla dziecka traumą. 

 
Wyręczając pozbawiamy okazji do nauki, rozwoju, nabywania nowych umiejętności i 
doświadczeń. 

 
Czasem dobrze jest pozwolić dziecku próbować czegoś nowego, nawet jeśli przewidujemy, że 
sobie z tym nie poradzi. W ten sposób poznaje ono swoje ograniczenia i uczy się prosić o pomoc, 
kiedy jest ona faktycznie potrzebna, co jest niezwykle cenną umiejętnością społeczną. Nawet jeśli 
obawiamy się, że coś – nasz czas, produkty potrzebne do przygotowania kolacji, odświętne ubranie, 
– zostanie zmarnowane, zniszczone czy pobrudzone, ostatecznie korzyści w dłuższej perspektywie 
przewyższą te straty. Trening czyni mistrza, jak głosi mądre przysłowie. Im częściej więc będziemy 
pozwalali dziecku na ćwiczenie nowych umiejętności, tym szybciej ono je opanuje. Nie ma się co 
łudzić, że coś przyjdzie samo, z wiekiem, że dziecko pięcioletnie samo z siebie będzie potrafiło 
zrobić to, z czym nie radziło sobie jako czterolatek. Każda okazja jest dobra do tego, aby pomóc 
dziecku odkrywać nowe umiejętności lub je doskonalić. 

 
 



 

 
 
Wyręczając, nie dajemy też   okazji   do   poczucia   zadowolenia   z   siebie   oraz do 
doświadczenia porażki. 

 
Dziecko, które czegoś „dokona” − w zależności od wieku może to być samodzielne ubranie czapki czy 
też wydzierganie jej na drutach − ma szansę poczuć satysfakcję, a także poznać cenę swego 
osiągnięcia, czyli włożony wysiłek, wreszcie pochwalić się nim. A jeśli się nie uda, dziecko może 
oswajać się z rzeczywistością, w której czasem odnosi się sukcesy, a czasem… nie. Ma okazję nauczyć 
się znosić porażki we wspierającym towarzystwie rodziców, którzy z niewielkiej odległości 
obserwują poczynania potomka i są gotowi interweniować, jeśli zaistnieje taka konieczność. 
Najgorsze, co dziecko może wynieść z domu, w którym było często wyręczane, to poczucie, że nic 
nie potrafi, że nie da sobie rady, a nawet – że jest do niczego, a każda decyzja, jaką podejmie, 
będzie zła. Istnieje ryzyko, że wykształci się u niego syndrom bezradności, który bardzo utrudnia 
podjęcie odpowiedzialności za swoje dorosłe życie. 

 
Co zatem warto robić, aby mieć w domu pewnego siebie, samodzielnego człowieka, który  chce 
działać? Pozwalać na eksperymenty, na odkrywanie, na marnowanie, na upadki. Dać sobie i 
dziecku więcej czasu, pozbyć się perfekcjonizmu, uzbroić w tolerancję dla wizji innej niż własna. A 
potem obserwować, jak wiele czystej radości naszemu dziecku przynosi samodzielność. 

 
 

Źródło: http://dziecisawazne.pl/nie-wyreczaj-swojego-dziecka/ 

 
 

PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI 

 
ŚWIĄTECZNE ZAGADKI 

 
W święta uroczyste, grudniowe. 
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. Wisi 
kolorowa, okrągła i szklana, 
od choinkowych lampek rozgrzana. 

 

Gałązki zielone igiełkami usiane ma 
to drzewko świąteczne, przez dzieci 
kochane. 

 
Co roku wyrusza w długą drogę. Czerwoną 
ma czapę i długą białą brodę. Wyraz twarzy 
uśmiechnięty. 
Czy już wiecie, kto to taki? To
 ....................... ! 

 
W centralnym miejscu stołu leży, Między 
siankiem i stosem talerzy. Wśród karpia, 
stroika i mazurka, nim się dzielą tata, 
mama oraz córka. 

 
 

Zabawa rozwijająca zdolność logicznego myślenia „Prawda czy fałsz?” 

Rodzic wypowiada zdania dotyczące Bożego Narodzenia. Dziecko po wysłuchaniu każdego z nich 
odpowiada „prawda” bądź „ fałsz” . 

http://dziecisawazne.pl/nie-wyreczaj-swojego-dziecka/


 

➢ Święty Mikołaj puka do drzwi , kiedy przynosi prezenty. 
➢ Zima to czas upałów. 
➢ Podczas wieczerzy wigilijnej dzielimy się jajkiem. 
➢ Symbolem Bożego Narodzenia jest choinka. 
➢ Podczas Bożego Narodzenia malujemy jajka. 
➢ Podczas wieczerzy wigilijnej powinno być jedenaście potraw na stole. 

➢ Podczas wigilijnej wieczerzy zawsze nakrywamy dodatkowe nakrycie dla nieznajomego 
gościa. 

➢ Święty Mikołaj jest ubrany w fioletowy płaszcz. 
➢ Na choince wiszą kwiatki zerwane na łące. 
➢ Wigilia jest zawsze 24 grudnia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak zrobić karmnik dla ptaków z kartonu? 

 

Z kartonowego opakowania po mleku wystarczy wyciąć otwór, przez który będą mogły wlecieć ptaszki. 
Następnie przyczepcie karmnik na gałęzi drzew 





 


	POCZYTAJ MI MAMO I TATO!
	Cele terapeutyczne:
	Domowa ciastolina:
	Często wyręczamy, bo chcemy pomóc dziecku, które nie potrafi sobie z czymś poradzić
	Wyręczając pozbawiamy okazji do nauki, rozwoju, nabywania nowych umiejętności i doświadczeń.
	Wyręczając, nie dajemy też   okazji   do   poczucia   zadowolenia   z   siebie   oraz do doświadczenia porażki.
	ŚWIĄTECZNE ZAGADKI
	Zabawa rozwijająca zdolność logicznego myślenia „Prawda czy fałsz?”

	Jak zrobić karmnik dla ptaków z kartonu?



