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„LISTOPAD”

Przyszedł sobie do ogrodu

stary, siwy pan Listopad.

Grube palto wziął od chłodu

i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza.

Pustka, smutek dziś w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy:

nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

Po listowiu kroczy sypkim

na ławeczce sobie siada.

Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.

Trudna rada, trudna rada.

      Autor:Wanda Grodzieńska



KĄCIK LOGOPEDYCZNY

Gry i zabawy stymulujące rozwój mowy i myślenia 
dzieci w wieku przedszkolnym

Psychologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i myślenia dziecka za pomocą gier    
i zabaw dydaktycznych

Współczesna psychologia przedstawia nam różnorodne dowody w postaci badań i prac
znamienitych autorów na temat wpływu gier i zabaw na rozwój procesu mowy i myślenia
dziecka  w  wieku  przedszkolnym  oraz  jego  kompetencji  poznawczych.  Kształtowaniu
i  nabywaniu  zdolności  językowych  i  umysłowych  pomocne  są  różnorodne  ćwiczenia
z  zakresu  syntezy  i  analizy  słuchowej  oraz  wzrokowej,  które  w  sposób  znaczący
poszerzają zasób słownictwa, znaczenia pojęć oraz umożliwiające słowne relacjonowanie
obecnego,  rzeczywistego stanu rzeczy,  zachodzących  zjawisk,  zdarzeń  oraz  związków
przyczynowo-  skutkowych  zachodzących  pomiędzy  tymi  elementami.  Właściwie
zastosowanymi  metodami  można  kształtować  zdolności  otrzymywania  i  nadawania
informacji będących bazą sprawności mówienia oraz umiejętności poznawczych. 

Gry  i  zabawy  dydaktyczne  można  uznać  za  czynnik  korzystnie  aktywizujący  proces
wychowania,  nauczania,  rozwój  mowy  i  myślenia  dziecka  w  wieku  przedszkolnym.
Minimalizowanie  trudności  w  kształtowaniu  się  poprawnej  mowy  i  myślenia  dziecka
adekwatne do jego poziomu rozwojowego jest konsekwencją uruchomienia przez dziecko
mechanizmów poznawczo-orientacyjnych, wychowawczo- społecznych, motywacyjnych
u przedszkolaka. Najważniejszą jednak rolą gier i zabaw dydaktycznych jest wzbudzanie
ciekawości,  entuzjazmu,  pozytywnych  postaw  do  podejmowania  i  realizacji  zadań
stawianych  dziecku  na  etapie  edukacji  przedszkolnej.  Szeroki  zakres  ćwiczeń  i  zadań
realizowanych poprzez  gry  i  zabawy dydaktyczne  ,  stają  się  z  czasem dla  maluchów



źródłem  optymizmu,  sukcesów  i  oczekiwanych  wyników,  które  przekładają  się  na
rozwijanie  mowy  i  procesów  poznawczych  dziecka  przedszkolnego.  Jest  to  możliwe
jedynie  dzięki  występowaniu  w  zabawie  dydaktycznej  określonej  formy  realizowania
danej informacji lub ćwiczenia, skutkiem czego będzie osiągnięcie oczekiwanego wyniku.
Do tych wyników można zaliczyć rozszyfrowanie łamigłówki,  rozwiązanie krzyżówki,
zagadki  itp.  W  chwili  gdy  dziecko  zrozumie  określone  zadanie,  wykaże  chęć  jego
realizacji, podejmie działanie zmierzające do jego wykonania, zabawa lub gra przybiera
charakter czynnika aktywizującego jego  poznawczą i emocjonalno-społeczną sferę życia.
Grę                     i zabawę można także zaliczyć do środka zaspokajającego chęć i
potrzebę  osiągnięcia  oczekiwanego  wyniku.  Proces  zdobywania  i  kształtowania
informacji  jest  motywowany  poprzez  potrzeby  i  zadania,  które  niezbędne  są  do
wzbudzania aktywności poznawczej przedszkolaka. Gry i zabawy, a następnie coraz to
dokładniejsze zadania stawiane dzieciom będą przez nie realizowane z ochotą, gdy dzieci
przyjmą je jako zadania własne możliwe do realizacji dzięki zastosowaniu metod i form
bardzo atrakcyjnych  i  przystępnych  dla  dziecka.  Pozytywem stosowania  zabaw i  gier
dydaktycznych jest chęć i potrzeba realizacji i zaspokojenia potrzeb natury poznawczej
przez  dziecko;  ochota  wglądu  na  wynik  własnych  działań,  możliwość  ich  użycia  i
zdobywania odpowiednich osiągnięć w zabawie, grze,                   a następnie nauce. 

Zabawy  dydaktyczne  odgrywają  znaczącą  rolę  w  osiąganiu  celów  poznawczych  w
zakresie  zdobywania zdolności  w mówieniu i  myśleniu.  Nie należy  zapominać,  że  za
podstawę  kształtowania  umiejętności  mówienia  dzieci,  przyjmuje  się  wszechstronne
rozwijanie  ich  osobowości,  mające  swój  przejaw  w  syntezie  metod  problemowych,
podających, praktycznych oraz ekspresyjnych. Istotne  wśród tych metod są te, które w
największy  sposób  oddziaływują  na  chęć  zdobywania  wiedzy  przez  dziecko  oraz 
zawierają  prawidłowe  postawy,  których  przejawianie  i  realizacja  są  niezbędne  do
przyszłego  życia  w  społeczeństwie.  Wiedzokształcące  oraz  postawotwórcze  części
składowe  metod  kształcenia  mowy  i  myślenia  wpływają  na  chęć  samodzielnego
odkrywania  „tajemnic”  otaczających  dziecko.  Poprzez  to  przedszkolak  stara  się  także
syntetyzować  treści,  które  nabywa  podczas  gry  i  zabawy  dydaktycznej  z  własnym
doświadczeniem. Takie zestawienie treści, mobilizuje dziecko do przejawiania postawy
krytycyzmu  wobec  zdobywanych  informacji.  Czynności  poszukiwania,  przeżywania,
odkrywania wiadomości docierających do dziecka, rozwija umiejętność rozumienia tych
informacji  oraz  wypowiadania  się  na  ich  temat.  Stosowane  rodzaje  gier  i  zabaw
dydaktycznych  odgrywają  istotną  rolę  w  pobudzaniu  dziecka  do  rozwoju  mowy  i
myślenia , które wywołują specyficzne przeżycia emocjonalne związane z rozwojem tych
umiejętności.  Dziecko  może  wyrażać  to  pobudzenie  emocjonalne  poprzez  ekspresję
słowną, która dotyka określonej wiadomości nabytej przez dziecko, ilustrację określonego
obrazu  lub  pewnego  zdarzenia,  które  przedstawia  dany  problem.  Zaciekawienie
poznawcze rośnie podczas silnych emocji występujących                           u dziecka, które
powodują dodatkowo chęć słownego wyrażenia tego, co jest przyczyną tych gwałtownych
uczuć. W takiej sytuacji nauczyciel może adekwatniej uczyć przedszkolaka doboru słów,
poprawnego stosowania form gramatycznych i poprawnej, komunikatywnej wypowiedzi.
Gry  i  zabawy  dydaktyczne  rozwijają  myślenie  dziecka  w  wieku  przedszkolnym,
przekształcając  je  z  myślenia  konkretno-sytuacyjnego  na  myślenie  konkretno-
wyobrażeniowe  już  w późniejszym etapie  edukacji  (szkoła  podstawowa).  Wymaga to
jednak wiele pracy zarówno ze strony wychowawcy jak i wychowanka, aby                  w
dobrym  kierunku  kształtować  zdolność  spostrzegania,  porównywania,  myślenia



przyczynowo  skutkowego,  wyobrażania.  Wszelkie  zaniedbania  na  tym  poziomie
powodują braki, opóźnienia, a często nawet dysharmonię oraz zaburzenia w kształtowaniu
się  zdolności  percepcyjno-motorycznych  u  przedszkolaka,  dodatkowo  mogą  hamować
rozwój  wyobraźni  oraz  uniemożliwiać  niekiedy  odrywanie  się  od  konkretów  przez
dziecko.  Ważne  jest  i  to  podkreśla  Okoń,  że „(…)proces  rozwoju  umiejętności
samodzielnej wypowiedzi, własnej twórczości językowej (…) może być stymulowany przez
stosowanie  metod  i  form  uczenia  się  przez  poszukiwanie,  odkrywanie  i  emocjonalne
przeżywanie. Można  z  tego  cytatu  wywnioskować,  że  podane  przez  Okonia  wyżej
wymienione elementy pobudzające, zawierają zabawy i gry dydaktyczne, które wpływają
na poprawne kształtowanie wszystkich czynności poznawczych. Językowe gry i zabawy
dydaktyczne  mają  na  celu  rozwój  mowy  i  myślenia  przedszkolaków.  Na  poziomie
edukacji  przedszkolnej mamy do czynienia z ćwiczeniami na  poprawne formułowanie
swych myśli, ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia ortofoniczne oraz
ćwiczenia  mające  na celu  stymulowanie poprawnej  wymowy dziecka  przedszkolnego,
które tym samym wywierają wpływ na właściwy rozwój jego procesów myślowych. Gry i
zabawy dydaktyczne wpływają w znacznym stopniu na rozwój funkcji percepcyjnych i
językowych dziecka                  w wieku przedszkolnym. Kształtują i stymulują czynności
intelektualne  dziecka,  które  są  niezbędne  do  nabywania  kolejnych  umiejętności  i
nawyków.  Dzięki  nim  możliwe  jest  przechodzenie  z  jednego  poziomu  myślenia
(konkretno-sytuacyjne)  do  kolejnego  (konkretno-wyobrażeniowe).Stanowią
niezaprzeczalny  element  wpływający  na  poprawny  rozwój  mowy  i  myślenia  dziecka
przedszkolnego.

Opracowała:mgr Katarzyna Laska



Przykładowe ćwiczenia na pionizację języka



ZABAWY SENSORYCZNE DLA
DZIECI

Zabawy dla dzieci w przedszkolu pobudzają zmysły, sensorykę, zachęcają dzieci do
wąchania, dotykania, słuchania i poznawania świata wokół. Takie namacalne doświadczanie
otoczenia zachęca maluchy do poznawania,  odkrywania i rozwoju.  Dziecko w ten sposób
poznaje nie  tylko siebie,  ale  równie zjawiska zachodzące wokół,  to doskonały pomysł na
oderwanie malucha od telewizora i komputera. 

KILKA POMYSŁÓW NA ZABAWY SENSORYCZNE:

1. Zabawy z piaskiem

Najważniejszym narzędziem w czasie  tej  zabawy są dziecięce  rączki.  To one przesypują,
ugniatają  i  przesiewają  piasek.  Gotowe budowle  można  ozdobić  kamykami,  muszelkami,
listkami.  Żeby  babki  się  udawały  (i  sprzątania  było  mało),  będzie  potrzebny  piasek
kinetyczny. Jest zawsze wilgotny, świetnie się klei i nie rozsypuje. Można kupić go w sklepie
lub zrobić samemu, to tylko dwa składniki!

Piasek kinetyczny:



 mąka kukurydziana (tyle, ile potrzebujecie piasku),
 olej spożywczy,
 barwnik spożywczy (opcjonalnie).

Do mąki stopniowo dodajemy olej. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

2. Poszukiwanie skarbów w pudle rozmaitości

Pudło  rozmaitości  to  prawdziwa  uczta  dla  zmysłów.  Do  środka  wkładamy  przeróżne
materiały, mogą to być ścinki kolorowych tkanin, wstążki, piórka, kawałki folii bąbelkowej,
sztuczne  futerko,  filcowe  kulki.  W pudełku  chowamy  niewielkich  rozmiarów  skarby,  na
przykład gumowe figurki albo plastikowe samochodziki. Zadaniem malucha jest odnalezienie
ich.

3. Suchy makaron

Makaron  w dziesiątkach  kształtów  i  w  wielu  kolorach  jest  znakomity  do  przesypywania
i segregowania. Wypełniony nim, zakręcony słoik to świetny grzechoczący instrument. Nieco
starsze maluchy mogą spróbować nawlekać makaron na sznurek i zrobić naszyjnik.

4. Bańki mydlane

Z pianą można bawić się w skali mikro – przygotowując miskę z wodą, w której maluch
będzie mógł zanurzyć ręce, albo w skali makro – wkładając go do wanny. Do wypełnionego
pianą naczynia wrzucamy kolorowe piłeczki albo plastikowe zakrętki od butelek. Zadaniem
dziecka będzie odnalezienie ich i wyłowienie ręką, sitkiem, kuchenną chochelką. Zabawę w
wannie można połączyć z łapaniem puszczanych przez dorosłych baniek. Tu dziecko ćwiczy
spostrzegawczość, refleks, a nawet równowagę.



5. Kolorowe woreczki

Każdy  może  zostać  czarodziejem,  a  przy  okazji  przekonać  się,  jak  powstają  barwy.  Do
zabawy potrzebnych będzie kilka plastikowych woreczków z zamknięciem strunowym i farby
w  kolorach  podstawowych:  żółtym,  niebieskim  i  czerwonym.  Do  każdego  woreczka
wlewamy po odrobinie farby w dwóch kolorach w taki sposób, żeby kleksy znajdowały się
w przeciwległych rogach, i szczelnie zamykamy. Maluch ugniatając woreczek miesza barwy
i na jego oczach dzieją się prawdziwe czary-mary. Zabawa pokazuje związki przyczynowo-
skutkowe, a przy okazji pozwala ćwiczyć mięśnie dłoni i koordynację ręka – oko.

6. Balonowe stempelki

Do różnokolorowych baloników nalewamy wodę (wystarczy tyle, żeby je obciążyć), w ten
sposób powstaną stempelki.  Przygotowujemy paletę z farbami i można rozpocząć zabawę.
Balonowe stempelki  są  miękkie  i  elastyczne,  przelewająca  się  w  środku  woda  przyciąga
uwagę i sprawia, że dobrze leżą one w rączkach. Jak malować balonami? Odbijać pieczątki,
używać jak szerokiego pędzla albo toczyć po papierze jak piłkę.

7. 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.

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.

8. Woda i kolorowy lód

Do zabawy z wodą potrzebnych będzie kilka naczyń o rożnych wielkościach i  kształtach.
Przydadzą się też kubeczki, lejki, miarki kuchenne. Zadaniem malucha może być przelewanie
wody z jednego naczynia do drugiego, porównywanie, gdzie jest jej więcej, sprawdzanie, czy
zawartość  jednego  naczynia  zmieści  się  w drugim.  A wrzucając  do  pojemników z  wodą
zabarwione spożywczymi barwnikami kostki lodu, dziecko poznaje przeciwieństwa ciepło –
zimno, ciało stałe – płynne. Obserwuje też, jak lód rozpuszcza się i barwi wodę.

9. Solne obrazki

Sól kuchenną wsypujemy do kilku kubeczków i energicznie mieszamy kawałkiem kolorowej
kredy.  Powstały  pył  zabarwi  sól. Teraz  można  zacząć  tworzyć  obrazki.  Najmłodszym
spodoba się  posypywanie  nasmarowanej  klejem kartki  kolorowym pyłem.  Zabawę można
urozmaicić.  Wystarczy  przygotować  kartkę  z  wybranym konturem narysowanym grubym
flamastrem.  Może  to  być  np.  owoc,  zwierzę,  dom  –  ważne,  żeby  kształt  nie  był
skomplikowany. Wypełnienie konturów różnymi kolorami soli wymaga większej precyzji i
koncentracji uwagi.

10. Sypka tablica



Na dużej tacy lub kuchennej stolnicy rozsypujemy warstwę mąki, kaszy manny lub piasku –
i tabliczka gotowa. Na ciemniejszym tle kreślone przez dziecko znaki będą lepiej widoczne,
co z pewnością zachęci je do dalszej zabawy. Sypką tabliczkę ściera się jednym ruchem ręki,
a powierzchnię można wyrównać dosypując odrobinę mąki lub kaszy.

OPRACOWAŁA:MGR KATARZYNA LASKA

 W OPARCIU O STRONY INTERNETOWE

JESIENNE ZAGADKI
Kiedy jest zimno, kiedy deszcz pada,
gdy na dwór wychodzisz na siebie go wkładasz.
(płaszcz)
 
Co to za pani w złocie, czerwieni, sady maluje, lasy przemieni ?
A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, śnieżna zawieja po niej nastaje!
(jesień)
 
Płynie po niebie, znasz ją i wiesz,
że gdy jest ciemna, może być deszcz.
(chmura)
 
Na jakim drzewie jesienią koraliki się czerwienią ?
(jarzębina)



 
W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze:
bo on ma kapelusz, ale gdzie ? Na nodze !
(grzyb)
 
Jakie obuwie, do tego służy,
żeby nóg nie moczyć nawet w kałuży.
(kalosze)
 
Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je bierze.
Odziera z odzienia i w koniki zamienia.
(kasztany)
 
Spadają z drzewa żółte, czerwone.
Wiatr je niesie w tę i tamtą stronę.
(liście)
 
Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie.
Kiedy deszcz rosi, nad głową go nosisz.
(parasol)
       
Co jesienią z dębu spada?
Co ze smakiem dzik zajada?
(żołędzie)                                                                                                 Opracowała:mgr Katarzyna Laska

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato…

„Jeżyk Cyprian…”

Jeżyk Cyprian był tego dnia w nastroju do żartów. Poprzedniego dnia razem
z  liskiem  Kryspinem  wymyślili  kawał,  który  chcieli  zrobić  borsukowi
Emilowi. Zaczęli go przygotowywać w ciągu dnia i jeżyk nie mógł się już
doczekać kiedy go dokończą. Pomysł był następujący…



Borsuk  Emil  bardzo  lubił  spać  i  potrafił  spać
strasznie długo. Zwykle budził się i wychodził z nory dopiero pod wieczór.
Jego przyjaciele śmiali się nawet z niego czasami, że jak się kiedyś położy
tak na dobre, to obudzi się dopiero po roku. Oczywiście – niektóre zwierzęta
rzeczywiście  tak  robią  –  przynajmniej  częściowo.  Na  przykład  jeże
przesypiają zimę… Ale teraz to było co innego. To był koniec lata i jesień
nawet na dobre się jeszcze nie zaczęła. To zdecydowanie nie była dobra pora
by zapaść w sen zimowy, a już na pewno żadne zwierzę nie chciało zasnąć i
obudzić się                      w zimie.

Właśnie z tego brał się pomysł żartu. Razem z Kryspinem nazrywali białych
płatków kwiatków i porozrzucali  wokół wyjścia z nory Emila.  Jak się już
obudzi i  wyjdzie to na pewno pomyśli,  że spadł śnieg i  przyszła zima.  A
wtedy jeżyk i lisek przyjdą i jakby nigdy nic w rozmowie wspomną, że to
prawda. Zaproponują nawet żeby pójść razem na sanki. Cyprian był bardzo
ciekaw jaką minę będzie miał jego przyjaciel jak już się da nabrać i pomyśli,
że rzeczywiście przespał tak długo. Dopiero wtedy mu powiedzą, że to żart.
Śmiechu będzie co nie miara.

Do  zimy  to  oczywiście  jeszcze  trochę  czasu  brakowało.  Dopiero  co
skończyło  się  lato  i  właśnie  miała  się  zacząć  jesień.  Wiele  zwierząt  nie
przepadało za tą porą roku, ale akurat jeżyk bardzo ją lubił. Szczególnie taką
wczesną, kiedy słońce całkiem mocno grzało pyszczek, a deszcze nie padały
tak często. Dnie są wtedy jeszcze długie i jest czas na wygrzewanie się na
słoneczku.  Dla  zwierzątek  –  dużych  i  małych  to  jest  też  czas  kiedy  jest
mnóstwo jedzenia. Nikt nie chodzi głodny, a to wcale nie jest takie oczywiste
w  lesie.  Drzewa  i  rośliny  wydają  wtedy  owoce,  nasiona  i  jest  mnóstwo
wspaniałych i smakowitych rzeczy dla każdego.

O tym wszystkim jeżyk myślał sobie siedząc teraz niedaleko norki Emila.
Ustawił się i znieruchomiał tak by promienie słońca przyjemnie go całego
ogrzewały.  Rozglądał  się  leniwie  po  okolicy.  I  dalej  wypatrywał  różnych
śladów rozpoczynającej się właśnie jesieni. Drzewa nie były już takie zielone



jak  podczas  lata,  a  pojedyncze  żółte  liście  zaczynały  już  z  nich  spadać.
Falując  szybowały  spokojnym  ruchem  w  dół  i  w  dół.  Kołysząc  się  na
leniwym wietrze opadały powoli niżej i niżej tak by w końcu znieruchomieć
na ziemi.

Leżało ich coraz więcej i pokrywały całą okolicę. Gdzieniegdzie wystawała
wśród nich czapka grzyba. Brązowa i lekko błyszcząca. Cyprian pociągnął
noskiem. Uwielbiał taki zapach grzybów. Szczególnie bardzo wyrazisty tam
gdzie rosły borowiki i podgrzybki. Wciągając go czuł, że przenosi się w świat
opowieści  i  legend.  Zastanowił  się  skąd  się  to  brało  i  nie  był  do  końca
pewien. Może dlatego, że w okolicy gdzie mieszkał Cyprian z rodziną jak był
mały było właśnie dużo takich grzybów. I  jeżyk czuł ich zapach gdy tata
opowiadał mu bajki wieczorem do snu.

Jesień to czas najwspanialszych kolorów i kształtów. Właściwie w dowolnym
miejscu Cyprian mógł usiąść lub położyć się i z zachwytem chłonąć barwy
lasu.  Kolory liści  – złote,  rude, zielone, pomarańczowe, żółte… Migocące
i  kołyszące  delikatnie  na  wietrze.  O  cudownych  i  magicznych  kształtach
i wielkościach. Szerokie i wąskie, proste i powykrzywiane, długie i krótkie,
podłużne i  rozszerzające  się.  Wspaniale  wyglądające  na drzewie  i  jeszcze
wspanialej gdy zaczynały spadać i można było zobaczyć je na ziemi.

Jesień  można  było  poznać  też  po  zachowaniu  ptaków.  Te,  które  na  zimę
odlatują do ciepłych krajów zaczynały się już zbierać w coraz większe grupy.
Za  dnia  ćwiczyły  wspólne  latanie  przygotowując  się  do  nadchodzących
podróży. Przelatywały z miejsca na miejsce ustawione w różne formacje –
linie,  kolumny i inne, czasami przedziwne kształty.  Ustalały w ten sposób
które z nich i w jakim miejscu szyku będzie leciało. Mimo, że było ich coraz
więcej robiły to nadzwyczaj spokojnie i sprawnie.

Teraz,  gdy  było  już  bliżej  wieczora  zbijały  się  w  duże  zgromadzenia
i z nastroszonymi piórami siedziały na gałęziach. Przytulały się do siebie tak,
by  utrzymać  ciepło  na  teraz  i  na  całą  noc.  O  tej  porze
w większości siedziały już bez ruchu, a wiele z nich przysypiało włożywszy
dzioby  pod  pióra  skrzydeł.  Tylko  co  jakiś  czas  gdy  coś  się  któremuś
przyśniło,  poruszało  się  mocnej  lub  podskakiwało,  żeby  zaraz  potem
znieruchomieć znowu.



Przyglądając się usypiającym ptakom jeżyk poczuł, że i jemu też zaczynają
ciążyć powieki. Gdy spoglądał tak na nie do góry to oczy same przymykały
mu się bardziej i bardziej. Słońce już praktycznie schowało się za drzewami
i cała okolica była już zacieniona. Niebo było pełne gwiazd, które migotały
leciutko. Tarcza księżyca wystawała tuż nad konarami drzew i widać ją było
bardzo dobrze.

Płatki  kwiatów,  które  pracowicie  rozrzucili  wokół  norki  borsuka  Emila
przypominały  teraz  nawet  bardziej  niż  przedtem  śnieg  w  zimie.  Cyprian
uśmiechnął  się na myśl,  że Emil  w dalszym ciągu nie wyszedł  jeszcze ze
swojej norki.

Jak on może tak długo spać? – pomyślał

Leżąc sobie w tym miejscu od jakiegoś czasu jeżyk zdążył wymościć sobie
wygodny dołek z liści,  w którym było mu bardzo przyjemnie i ciepło. To
mogło być dobre miejsce by w nim spędzić noc. Ziewnął szeroko i zwinął się
w  wygodny  kłębek.  Czuł  się  coraz  bardziej  śpiący.  Przymknął  oczka  i
wsłuchał  się  w  ciszę  wieczornego  lasu.  Z  daleka  słychać  było  delikatny
szelest liści                   i szum wody w pobliskim stawie. Chłonąc jesień
dookoła Cyprian oddychał spokojnie i miarowo.

Westchnął głęboko czując, że sen już jest coraz bliżej. A może borsuk Emil
rzeczywiście  zasnął  na  tak  długo  i  obudzi  się  dopiero  jutro.  Albo  może
jeszcze za kilka dni. Jeżyk był tak śpiący, że wcale go to już nie dziwiło.
Może razem obudzą się dopiero gdy śnieg już spadnie i cały świat zrobi się
biały.

Ale te myśli to już chyba były częścią snu, który się właśnie zaczynał. Na
pewno będzie to sen, w którym okaże się jak w końcu jak się ich żart udał. I
na pewno wszyscy będą się śmiać i cieszyć razem. To będzie bardzo dobry
sen.              I z tą myślą Cyprian odetchnął jeszcze raz… i zasnął…



Opracowała:mgr Katarzyna Laska
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KĄCIK MALUCHA









*A OTO PRZEPISY DLA MAŁYCH   ŁASUCHÓW*  

Zupa porowa

Składniki:

 oliwa,
 1 cebula,
 szczypta gałki muszkatołowej,
 około 1 l wody,
 natka pietruszki,
 szczypta kozieradki,
 ćwiartka selera,
 5 łyżek ryżu okrągłego lub słodkiego,
 4 małe ziemniaki,
 1 mała marchewka,
 1 mała pietruszka,
 duży por,
 3 liście laurowe,
 3 ziarna ziela angielskiego,
 sól do smaku,
 natka pietruszki.

Rozgrzej  garnek,  wlej  oliwę.  Po chwili  na  oliwę wrzuć  pokrojoną  w kostkę
cebulę, a gdy będzie szklista,  dodaj szczyptę gałki muszkatołowej. Następnie
wlej  ciepłą  wodę  i  dorzuć  natkę  pietruszki.  Potem  dodawaj  w  kolejności:
kozieradkę, ryż, ziemniaki i marchewkę pokrojone w kostkę, całą pietruszkę i
seler, por posiekany w cienkie krążki, liście laurowe, ziele angielskie i na końcu
sól (w tym momencie można dodać ciepłej wody, jeśli jest za mało). Gotuj zupę,
aż ryż będzie bardzo miękki. Po ugotowaniu wyjmij pietruszkę i seler (według
uznania można zostawić). Na talerzu posyp zupę natką pietruszki.



Cynamonowe ciasto z jabłkami

Składniki:                                                         

 2 duże jabłka
 20 dag masła
 20 dag cukru
 20 dag mąki
 3 jajka
 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
 3 łyżki wyciśniętego soku z pomarańczy
 łyżeczka cynamonu
 2 łyżki dużych rodzynek
 masło i mąka do formy
 cukier puder

Przygotowanie:

1. Miękkie masło utrzyj z cukrem. Cały czas ucierając, dodawaj po jednym 
jajku. Mąkę wymieszaj z cynamonem i proszkiem do pieczenia. Dodaj do masy 
jajeczno-maślanej. Wlej sok pomarańczowy.

2. Jabłka obierz i pokrój w dużą kostkę. Razem z rodzynkami dodaj do ciasta. 
Okrągłą foremkę z kominkiem wysmaruj masłem i wysyp mąką. Nałóż ciasto, 
wyrównaj powierzchnię i piecz 40 minut w temp. 190 stopni. Wyjmij z foremki,
ostudź, posyp cukrem pudrem.



Jesienne Muffiny

2 szkl mąki
1 szkl cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
¼ łyżeczki soli
½ łyżeczki cynamonu
2 średniej wielkości (lub 1 duży) bardzo dojrzałe banany
1 jabłko
1 średnia marchewka
2 jajka
¼ szkl oleju+  opcjonalnie duża garść bakalii (u mnie żurawina, migdały, 
słonecznik)

Mąkę,  cukier,  proszek,  sodę,  sól  i  cynamon wymieszać  w misce.  W drugiej
misce rozgnieść banany, dodać starte na tarce obrane jabłko i startą marchewkę.
Wbić  jajka,  dodać  olej  i  wymieszać.  Wsypać  mokre  składniki  do  miski  z
sypkimi, dodać bakalie i wymieszać łyżką tylko do połączenia się składników.
Gęstą masę nakładać do papierowych foremek lub bezpośrednio do formy na
muffinki,  uprzednio  wysmarowanej  masłem  i  wysypanej  mąką.
Wkładać  nie  więcej  niż  do  ¾  wysokości  foremek.
Piec w temp. 180-190°C przez 20 min.

SMACZNEGO !!!
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