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DRODZY   RODZICE! 

 

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli 

powierzając nam pod opiekę swoje dzieci. 
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POCZYTAJ MI MAMO, TATO! 
  

Kiedy pan zakwitnie, 
panie tulipanie? 
Przecież wkrótce wiosna 
na dobre nastanie. 
 
W doniczce w kąciku 
niech pan sobie rośnie 
i niech pan rozmyśla 
wciąż o pani wiośnie. 

 

          
  

wierszyk, autor: A. Łada - Grodzicka 
WIOSENNE KWIATY 
  
Już kwiaty zakwitają, w lasach, ogrodach i na łąkach 

- mówią o tym, że nadszedł czas wiosny i słonka. 

Przyszły do nas kwiaty w gości w swej wiosennej szacie. 

Popatrzcie uważnie, może je poznacie? 

Pierwszy to przebiśnieg biały. 

Drugi - to stokrotka, kwiatek bardzo mały. 

Trzeci jest jak złota łąka, to kaczeniec cały w pąkach. 

Czwarty to krokus fioletowy. 

Piąty - tulipan purpurowy. 

I szósty - to żonkil w żółtym kolorze. 

Ten ostatni słoneczny kwiatek do wazonu włożę. 

 

Tulipan 

Autor: Bożena Forma 

            

 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
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WIOSENNE  ZAGADKI 
 

Zapraszam do wspólnego rozwiązania zagadek: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jak ten wiosenny 

kwiat się nazywa, 

co słowo "pan"  

w nazwie ukrywa? 
  

 

Co buduje każdy ptak, 

 by chować pisklęta, 

a tylko kukułka,  

o tym nie pamięta? 
 

Kto to taki? 

Przysiadły na topoli. 

Stare gniazdo poznały! 

Dzieciom na powitanie  

o wiośnie klekotały. 
 

Nie ma lepszej lotniczki, 

ogon niczym nożyczki, 

Lepi gniazdo pod strzechą, 

jest dla ludzi pociechą, 

W powietrzu toczy kółka – 

kto to taki? 

 

Jest duży, puchaty i ma 

grube łapy, 

wiosną budzi się głodny 

po długim śnie, 

co napotka, wszystko zje. 
 

Przysiadły na topoli. 

Stare gniazdo poznały! 

Dzieciom na powitanie  

o wiośnie klekotały. 

Te zwierzątka domowe zdobią witki wierzbowe. 

Puchate, białe kuleczki, szukaj ich w czasie 

wycieczki, nad wodą albo w lesie. 

Wiosna je dla Ciebie przyniesie. 
 

Oto kwiatowa zagadka - 

myślę, że będzie łatwa. 

Co za kwiatek, który ma biały 

każdy płatek? 

Spod śniegu śmiało wychodzi, 

Gdy go widzisz to znak, że 

wiosna już nadchodzi. 

Główkę swą białą na 

słoneczku grzeje 
I patrzy jak śnieg wokół 

szybciutko topnieje. 
 

Już od rana na niebie mocno świeci  

i rumieni twarze dzieci, 

Wiosenną pogodę gwarantuje,  

Dzięki niemu każdy lepiej się czuje! 

Co to? 
 

Kiedy błyska, kiedy ulewa, 

kiedy wicher łamie drzewa, 

to już znak, że idzie duża, 

wiosenna, groźna, straszna... 
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PROPOZYCJA GIER I ZABAW, W KTÓRE MOŻNA BAWIĆ SIĘ W DOMU. 

Zabawy ruchowe dla dzieci w domu: Zabawa w chowanego 

Dzieci uwielbiają się chować, dlatego ty będziesz szukać.  „Ojej, gdzie jest Kubuś? Gdzie on może 

być? Może w mojej torebce?”, nawet jeśli zza drzwi wystaje mała pięta albo maluch chichra się tak 

głośno, że jego kryjówka jest znana także sąsiadom. 

Zabawy dla dzieci w domu: Prace plastyczne 

Płótnem do malowania może być wszystko: duży arkusz szarego papieru, kartonowe pudło, 

papierowe talerze. Możecie malować pędzlem, palcami, kredkami, flamastrami. Pięknie 

wyglądają pieczątki robione dłońmi. Z dwóch odbić dziecięcych rączek można zrobić pięknego 

motylka (dorysowujemy główkę i czułki) a z wielu – fantastyczne drzewo (dorysowujemy pień i 

konary, liście robi dziecko, odbijając swoje dłonie). Świetnie sprawdzają się także olbrzymi 

podłogowe kolorowanki, czy książeczki z naklejkami. Małe dzieci często także lubią zabawy 

nożyczkami, wystarczy zwykła gazeta. 

Zabawy muzyczne dla dzieci w domu: Moje ucho słyszy 

Jest to zabawa przeznaczona dla nieco starszych dzieci. Przygotuj różne przedmioty wydające 

dźwięki, np. klucze, gwizdek, skrzypiące drzwi, garnek. Zasłoń maluchowi oczy. Jego zadaniem 

będzie odgadnięcie, co wydało dźwięk. Możesz także klasnąć, tupnąć, itp. 

Zabawy dla dzieci w domu: Tańczące wstążki 

Do tej zabawy potrzebna  będzie muzyka, a także kolorowe wstążki (możesz wykorzystać szale, 

apaszki). Razem z dzieckiem weźcie wstążki do ręki, machajcie nimi w rytm muzyki. Należy 

pokazać maluchowi jak trzymać i machać wstążką. Próbujcie robić to w rytm muzyki. Wstążki 

możecie także zawiązać na jakimś patyczku i w ten sposób nimi machać. Zabawa rozwija 

kreatywność, ćwiczy naukę naśladownictwa. 

Gimnastyka w rytm muzyki - zabawa muzyczna 

Ruch jest bardzo potrzebny, a dzieci go uwielbiają. Włącz waszą ulubioną piosenkę i zacznij wraz  

z dzieckiem ćwiczyć w rytm muzyki, możecie też się wygłupiać, tańczyć, łaskotać.   

Muzyczne zabawy dla dzieci w domu – defilada 

Podczas muzyki dzieci mają za zadanie maszerować krokiem defiladowym, prostując kolana. Gdy  

w muzyce następuje przerwa – robią w tył zwrot. Powrót muzyki oznacza, że maluchy mają zacząć 

znowu maszerować. Gdy padnie hasło „baczność”, dzieci muszą zatrzymać się w postawie 

wyprostowanej, gdy zaś usłyszą polecenie „spocznij” - kładą się na dywanie.   

Zabawy ruchowe: Skok w dal  

Uczestnicy muszą stanąć razem obok siebie w tym samym miejscu. Możecie wyznaczyć linię startu. 

Ten, komu uda się skoczyć dalej – wygrywa. Próbujcie pobić nowe rekordy! 

Zabawa ruchowa ze sznurkiem 

Potrzebny będzie wam sznurek o długości 1,5 m. Sznurek połóżcie na podłodze, możecie utworzyć  

z niego dowolny kształt. Kilka propozycji zabaw ze sznurkiem: 

 dzieci spacerują po sznurku, tak, by z niego nie „spaść” 

 dzieci przechodzą po sznurku „stópkami” tyłem lub bokiem.  
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ZADANIE DLA PRZEDSZKOLAKA 
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KĄCIK DLA RODZICA 

Czym jest spektrum autyzmu? 

Spektrum autyzmu czy też spektrum zaburzeń autystycznych to wszelkie zaburzenia polegające na 

odmiennych mechanizmach lub przyczynach, które powodują trudności rozwojowe. Osoby, które 

zmagają się ze spektrum autyzmu, mają problemy z komunikacją, interakcjami społecznymi czy 

ograniczoną liczbą zainteresowań. Wśród chorób spektrum autyzmu wymienia się: 

1. autyzm dziecięcy - dziecko nieprawidłowo ocenia informacje, które do niego trafiają. Pojawiają 

się problemy w rozumieniu zachowań innych osób, a także w porozumiewaniu się z nimi. Nawet 

najmniejsze zmiany w otoczeniu dziecka mogą wywołać lęk i panikę; 

2. autyzm atypowy - objawy pojawiają się po upływie 3. roku życia. W tym przypadku nie 

występują również charakterystyczne objawy czy czynniki, które stanowią podstawę do 

określenia diagnozy. Błędnie zakłada się, że autyzm atypowy jest zaburzeniem, którego przebieg 

jest lżejszy, a objawy mniej uciążliwe niż w przypadku autyzmu dziecięcego; 

3. zespół Aspergera - charakteryzuje się podobnymi objawami do autyzmu, jednak w przebiegu 

tej dolegliwości nie występuje opóźnienie mowy czy zdolności intelektualnych; 

Jakie są przyczyny spektrum autyzmu? 

Z dużym prawdopodobieństwem zakłada się, że spektrum autyzmu jest spowodowane defektami 

neurologicznymi o szczegółowo nieznanej etiologii. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn, 

wskazuje się na: 

1. uwarunkowania genetyczne - dziedziczona jest skłonność do wystąpienia zaburzenia 

autystycznego. Naukowcy odkryli 20-30 genów odpowiedzialnych za pojawienie się 

autyzmu; 

2. wiek ojca powyżej 40. roku życia; 

3. zaburzenia o podłożu metabolicznym, takie jak nietolerancja glukozy czy kazeiny; 

4. zaburzenia flory bakteryjnej jelit; 

5. urazy okołoporodowe; 

6. poważne infekcje, które były leczone antybiotykiem w okresie niemowlęctwa; 

7. mózgowe porażenie dziecięce; 

8. uszkodzenia centralnego układu nerwowego; 

9. toksoplazmoza wrodzona. 

Spektrum autyzmu - objawy 
Lista objawów autyzmu jest bardzo długa, dlatego, aby je uporządkować, dzieli się je na kategorie. 

Objawy autyzmu dotyczą zatem sfer komunikacyjnych, społecznych oraz behawioralnych. Dzieci z 

objawami autyzmu w sferze komunikacyjnej unikają kontaktu wzrokowego, a ich mimika nie jest 

spójna z wypowiadanymi słowami. Osoby z autyzmem mają problemy z właściwą interpretacją 

komunikacji pozawerbalnej. Często nie rozumieją dowcipów, powtarzają kilkakrotnie te same zdania 

oraz zamiast odpowiedzieć na pytanie, powtarzają treść zadanego pytania. W kontekście strefy 

autyzmu w sferze społecznej zwraca się uwagę na to, że dzieci nie wyrażają szczególnych chęci do 

budowania relacji społecznych. Mają kłopot z rozumieniem uczuć innych, często nie słyszą, co się 

do nich mówi. Dzieci z autyzmem nie lubią dzielić się swoimi rzeczami z innymi, co często kończy 

się awanturą we wspólnym miejscu zabaw. Z kolei behawioralny obszar objawów występujący 

w spektrum autyzmu polega na powtarzalności przeżywanych doświadczeń. Osoby z autyzmem nie 

lubią zmian i bardzo trudno jest im się do nich dostosować. Mocno przywiązują się do różnych 

czasem drobnych rzeczy i ich zainteresowania dotyczą specyficznej wiedzy, np. studiowanie 

i zapamiętywanie rozkładów jazdy. 
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