
Zajęcia kreatywne dla dzieci- barwienie soli 

https://sp26gdynia.pl/zajecia-kreatywne-dla-swietliczakow/ 

 

                Do zabawy w barwienie soli potrzebny jest kilogram zwykłej soli kuchennej, 

kolorowa kreda, miseczki i duży talerz lub tacka. Dziecko pocierając kredą, kulając ją 

i przesuwając w różne strony po rozsypanej soli sprawia, że sól stopniowo przyjmuje 

kolor ścieranej kredy. Doskonale widać ten efekt na naszym filmie na końcu postu.  

Zabarwioną sól można warstwami wsypać do butelki tworząc piękna dekorację.  

 

https://sp26gdynia.pl/zajecia-kreatywne-dla-swietliczakow/
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Na wiejskim podwórku 
 

 
 



 
 
 

S. Kraszewski: „Na wiejskim podwórku" bajka terapeutyczna Tatiany Jankiewicz 

 

Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej 

dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały 

zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, żółte 

kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w 

wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, 

dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo 

się lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w 

którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one 

odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. I tak mijał dzień za dniem, 

miesiąc za miesiącem… 

Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. 

Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom 

niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i hałas. 

Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki 

podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie myślały o 

tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już 

bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do siebie. Były dla 



siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim ogrodzie,  

o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i już tak nie 

pachniały. 

Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i dotarła do dobrej, 

wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się bardzo 

ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od złości miny zwierzątek. 

Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta 

opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko ,daleko…ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie 

słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko i poprosiła, by złapały 

w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu ,ponieważ były już bardzo zmęczone 

ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku Złość 

zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o 

wiele przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje 

przyjaźń… 

Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wiosenny deszczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4 

https://www.youtube.com/watch?v=Snz1dt33mKE  

 

O wiośnie można różnie: na kolorowo, na zielono, na słonecznie  

Wiosenny deszczyk to zaraz po wiosennym słoneczku początek wszystkiego co w wiosną 

najpiękniejsze – tęcza, rozkwitające kwiaty, pąki na drzewach , zielona trawa i kałuże. 

Kasię obudziło głośne szczekanie Puszka, który skrobiąc łapkami po drzwiach jej pokoju 
domagał się wyjścia na spacer. Był wiosenny słoneczny poranek. Kasia zabrała swojego 
przyjaciela do parku. Spacerując po alejkach wsłuchiwała się w lekki szum wiatru. 
Wtedy jeszcze nie wiedziała, że wiosenna pogoda płata czasem figle. Zerwał się wiatr. 
Zaczęły spadać pojedyncze krople deszczu, przechodząc w coraz to gęściejszy ciepły 
deszcz. Zaczęła się prawdziwa wiosenna ulewa, która przerodziła się w burzę. Kasia 
wzięła pieska na ręce i zaczęła co sił biec w stronę swojego domu.  
Kiedy dotarła na miejsce była cała mokra. Zaczęła mocno kichać apsiu, apsiu. Mama 
pomogła Kasi szybko się osuszyć. Podała jej gorącą herbatę z malinowym sokiem, a jej 
wierny towarzysz wygrzewał się przy kaflowym piecu. 

Zagadka o deszczu 

O szyby dzwoni, 

gdy chmura łzy roni. 

Zagadka o pelerynie 

Kiedy deszczyk pada, 

to szybką ją wkładasz. 

https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4
https://www.youtube.com/watch?v=Snz1dt33mKE
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-deszczu-9
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-pelerynie-39


Zagadka o parasolu 

Gdy na deszcz się zbiera, 

chętnie go zabierasz. 

Zagadka o deszczu 

Konewki mu nie trzeba. 

A podlewa kwiaty, warzywa i drzewa. 

 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-parasolu-47
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-deszczu-117


 

 

 

 



Odrysowywanie Cieni – zabawa motoryczna 

 

 

            Do tej zabawy potrzebujesz kilka ulubionych zabawek, kartkę, kredkę lub pisak 

i dużo słońca! Odrysowywanie cieni, to niezwykle twórcza zabawa pobudzająca 

dziecięcą wyobraźnię i twórczość. Z pewnością zaciekawi każdego malucha, a przy 

okazji pozwoli na odrobinę obserwacji. 

           Zwykłe rysownie na kartce, które jest na wyciągniecie ręki każdego dnia nie jest 

tak ciekawe jak odrysowywanie cieni różnych przedmiotów, a tym bardziej ulubionych 

zabawek. Dziecko  

w czasie zabawy rozwija zdolności manualne, pobudza wyobraźnię, a także może 

zaobserwować jak odrysowany kształt cienia zmienia się i przesuwa wraz z 

wędrującym po niebie słońcem. To fajny sposób na pokazanie dziecku jak kula 

ziemska przesuwa się względem słońca. Odrysowane kształty możemy dowolnie 

pokolorować tworząc ciekawą ilustrację. 
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