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Jak nie kochać jesieni... 

 

 

 

 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących. 

 

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 

 

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 

Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 

 

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 

Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 

I w swoim majestacie uczy nas pokory. 

Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie. 

 

 

Tadeusz Wywrocki 

 

 



 

 

Zdrowe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym 

 

       Prawidłowy sposób odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym ma decydujący 

wpływ na właściwy rozwój,  zdrowie, sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalną. 

Przyzwyczajenia z okresu dzieciństwa mają duży wpływ na model żywienia w wieku 

dojrzałym. Nieprawidłowe żywienie powoduje zaburzenia procesów wzrastania                         

i biologicznych procesów życiowych. Skutki niewłaściwego sposobu żywienia 

dzieci  rzutują na  zdrowie w okresie dorosłym. Przez właściwe odżywianie dzieci 

przedszkolnych należy rozumieć przede wszystkim odpowiednie do zapotrzebowania 

spożywanie składników odżywczych i pokrycie potrzeb energetycznych. W diecie 

dziecka powinny znaleźć się produkty o wysokiej wartości odżywczej zapewniające 

pokrycie zapotrzebowania na wszystkie składniki odżywcze: węglowodany, tłuszcze, 

błonnik, białko, witaminy, składniki mineralne. Bardzo ważnym elementem 

racjonalnego żywienia dziecka jest regularność posiłków, czyli odpowiednia  ilość                    

w ciągu dnia i ich prawidłowe rozłożenie w czasie. Dziecko w wieku przedszkolnym 

powinno spożywać 4-5 posiłków dziennie, w tym trzy podstawowe ( śniadanie, obiad               

i kolacja) oraz dwa mniejsze dodatkowe (drugie śniadanie i podwieczorek). Dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola placówka powinna zapewnić trzy posiłki dziennie, 

przy czym pierwszym powinno być śniadanie. Rodzice powinni mieć świadomość, że 

dziecko które przebywa w przedszkolu od bardzo wczesnych godzin porannych, 

powinno w domu przed wyjściem zjeść mały posiłek. Niejedzenie śniadania skutkuje 

spadkiem glukozy we krwi, co jednocześnie skłania dziecko do sięgania po słodkie 

przekąski, dlatego ważna tutaj rola rodziców, aby dopilnować zjedzenia przez dziecko 

pierwszego, ważnego posiłku i nie podtykanie „słodkiego małe co nieco”. 

 

 

Dieta dziecka w wieku przedszkolnym powinna zawierać produkty niezbędne do 

rozwoju, dostarczające młodemu organizmowi odpowiednie składniki odżywcze. 

Warto uświadomić sobie, że odpowiednie odżywianie z uwzględnieniem wszystkich 

składników odżywczych zapewnia naszemu dziecku zdrowie, prawidłowy rozwój 

fizyczny, emocjonalny i intelektualny oraz sprawia, że jest ono uśmiechnięte, 

zadowolone. Produkty polecane w żywieniu dzieci powinny charakteryzować 

się  dużą wartością odżywczą i jakością zdrowotną. Żywność powinna być naturalna, 

świeża, mało przetworzona. W codziennej diecie dziecka przedszkolnego należy 

uwzględnić mleko i jego przetwory, jaja, chude mięso, wysokogatunkowe wędliny, 

produkty zbożowe z pełnego przemiału ziarna, odpowiedni tłuszcz, rośliny 



strączkowe, ryby oraz świeże warzywa i owoce. Natomiast należy unikać nadmiaru 

słodyczy, dosładzanych soków, słodkich sosów, nadmiaru soli, półproduktów lub 

gotowych produktów z dużą zawartością konserwantów i sztucznych barwników. 

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacji popularne i bardzo niebezpieczne stało się 

promowanie diety w reklamach telewizyjnych skierowanych do dzieci. Stanowi ona 

odwrotność piramidy żywieniowej. Do tego dochodzi zmniejszona ilość ruchu, czas 

spędzony przez dzieci przed komputerem, telewizorem, na dodatkowym angielskim                   

i innych tego typu zajęciach. 

 

Zmianie ulegają również nawyki żywieniowe  i są to niestety, zmiany w złym 

kierunku. Zmienia się sposób organizacji codziennych zajęć, rodzice coraz częściej 

korzystają przy przygotowaniu posiłków z gotowych półproduktów, gdyż tak jest 

szybciej, łatwiej…, bo wciąż mamy za mało czasu. W sklepach nęcą kolorowe                         

i błyszczące opakowania batoników, chipsów, napoje z dużą zawartością cukru,                 

a wszystko nafaszerowane jest konserwantami. Często ulegamy, wspomnianym już, 

wszechobecnym reklamom, kaprysom dzieci. Jednym słowem, jemy niezdrowo, 

obficie, produkty wysoko przetworzone. Brakuje w naszej diecie warzyw, owoców, 

witamin, minerałów i wielu niezwykle potrzebnych składników. Na efekty nie trzeba 

długo czekać, pojawiają się szybko: nadwaga, otyłość, choroby cywilizacyjne, 

cukrzyca… . Aby tego uniknąć należy jak najszybciej poprawić nasze zwyczaje 

żywieniowe, są one ważnym czynnikiem w rozwoju, szczególnie  w dzieciństwie, 

które jest okresem szybkiego rozwoju fizycznego i umysłowego. Nie należy 

rezygnować z podejmowania działań na rzecz zmiany nawyków żywieniowych dzieci. 

Wpływ  na prawidłowe odżywianie dziecka w wieku przedszkolnym ma również 

przedszkole. Niezbędna jest tu współpraca z rodziną dziecka. To przede wszystkim 

w rodzinie powstają nawyki żywieniowe i przyzwyczajenia dziecka. 

 

Do najczęściej popełnianych błędów żywieniowych dzieci w wieku 

przedszkolnym należą: 

•    małe ilości warzyw, zwłaszcza bogatych w karoten i będących źródłem witaminy 

C, zbyt duża ilość słodyczy w diecie dziecka. Ich nadmiar może oddziaływać 

niekorzystnie na wchłanianie składników mineralnych, takich jak cynk i żelazo.   

•    Zbyt małe spożycie wapnia, który stanowi podstawowy materiał budulcowy kości             

i zębów. Ponadto błędy typu: 

•    nerwowa atmosfera, pośpiech w czasie trwania posiłku, 

•    rozpraszanie uwagi dziecka w czasie posiłku zabawkami, telewizją, 

•    „bieganie” za dzieckiem z jedzeniem, 

•    proponowanie niejadkom słodyczy w zamian za zjedzenie posiłku, 

•    czytanie przez osoby dorosłe podczas posiłków gazet lub oglądanie telewizji. 

Jak już wcześniej wspomniałam, sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym 

zależy od środowiska rodzinnego. Zasadą jest, iż rodzice prowadzący zdrowy styl 



życia i przestrzegający zasad racjonalnego żywienia są najlepszym wzorcem do 

naśladowania dla swoich rosnących dzieci. Dlatego powinniśmy zadbać także                     

o nasze odżywianie. Dawaj przykład, by mogło postępować tak, jak Ty postępujesz, 

a nie tak jak mówisz, że powinno być. Namawianie dziecka do jedzenia warzyw                

i owoców nic nie pomoże, gdy w tym samym czasie rodzice zjadają pospiesznie po 

pracy kupioną, przyniesioną do domu pizzę czy odgrzewając gotowe danie                                 

w mikrofali.  Dlatego tak ważną sprawą jest przekazanie dziecku prawidłowych 

nawyków żywieniowych, korygowanie złych przez osoby dorosłe zarówno w domu 

jak i przedszkolu, ważne jest upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia 

zarówno wśród dzieci jak i rodziców. Należy doskonalić dobre zwyczaje, które udało 

się wypracować. Dziecko w wieku przedszkolnym warto angażować w racjonalne 

zakupy zdrowych produktów spożywczych, uczyć układania kolorowego jadłospisu                                  

i przygotowywania podstawowych posiłków. Ozdabianie kanapek kolorowymi 

warzywami to wspaniała zabawa i okazja do zapewnienia przedszkolakowi zdrowego 

posiłku. Dziecko powinno znać i odróżniać potrawy zdrowe od tych, których należy 

unikać oraz wiedzieć, dlaczego. Zapewnij dziecku dostęp do zdrowych produktów. 

Zamiast kalorycznych i mało odżywczych przekąsek, słodyczy lodów i słodzonych 

napojów, podsuwaj dziecku owoce i warzywa jako przekąski i stały element posiłków. 

Wybieraj niskotłuszczowe produkty mleczne, są niezbędnym elementem diety 

dziecka. Stanowią ważne źródło wapnia oraz białka. Dla dziecka w wieku 

przedszkolnym wybieraj jednak już produkty mleczne ze zmniejszoną zawartością 

tłuszczu bez dodatku cukru, np. zamiast mlecznego deseru wybierz jogurt naturalny i 

dodaj do niego świeże owoce. Warto też zachęcać dzieci w tym wieku do 

kreatywnego nakrywania do stołu i uczyć je dobrych manier. Ważne jest, aby 

przedszkolaki znały i stosowały zasady właściwego spożywania posiłków, wspólnie z 

rówieśnikami w przedszkolu, ale też w domu z rodziną – przy stole, a nie przed 

telewizorem! Wspólny posiłek powinien być spożywany, kiedy tylko jest to możliwe – 

jest to kolejna wspaniała okazja nie tylko do wpojenia dziecku zasad zdrowego 

odżywiania, ale też jedzenia bez pośpiechu, w rodzinnej atmosferze, co ma 

zbawienny wpływ także na dorosłych. Propaguj aktywność fizyczną i uczestnicz w 

niej Zabierz dziecko na spacer, przejażdżkę rowerem, basen. Ogranicz siedzący tryb 

życia przed komputerem i telewizorem do minimum. Nie instaluj tych urządzeń w 

pokoju dziecka. 

W diecie dzieci w wieku przedszkolnym bardzo ważna jest różnorodność produktów 

uwzględnianych w jadłospisie. Poszczególne grupy produktów charakteryzują się 

różnicowaną zawartością składników odżywczych, dlatego należy pamiętać o 

uwzględnieniu w diecie dziecka różnych produktów z wszystkich grup – urozmaicenie 

jest bowiem jednym w podstawowych czynników zapewniających odpowiednie 

spożycie wszystkich składników pokarmowych. 

Bardzo ważną grupą w diecie dziecka przedszkolnego  są produkty zbożowe. Są one 

źródłem węglowodanów złożonych, witamin z grupy B, składników mineralnych 



(fosfor, cynk, magnez, żelazo, mangan, siarka) oraz błonnika pokarmowego. 

Szczególnie polecane są produkty zbożowe pełnoziarniste, np. pieczywo razowe, 

kasze gruboziarniste (m.in. gryczana, pęczak), płatki zbożowe (owsiane, jęczmienne, 

żytnie), makaron graham, dostarczają one więcej składników mineralnych i witamin 

oraz błonnika niż produkty zbożowe wysoko przetworzone czyli pieczywo pszenne, 

makarony pszenne, płatki śniadaniowe kukurydziane, pszenne. 

Kolejną istotną w diecie dzieci grupą produktów są warzywa i owoce. Dostarczają 

one przede wszystkim różnych witamin (zwłaszcza witaminy C, β-karotenu, kwasu 

foliowego) i składników mineralnych (m.in. potas, magnez, żelazo, wapń) oraz 

naturalnych przeciwutleniaczy i błonnika pokarmowego. Dziecko powinno spożywać 

owoce i warzywa w każdym posiłku przy czym należy pamiętać by owoców, z uwagi 

na znaczną zawartość cukru, w diecie było nieco mniej niż warzyw. Porcję owoców 

lub warzyw można zastąpić szklanką soku – preferowane są soki warzywne i 

owocowo-warzywne niesłodzone. 

 

   Produkty mleczne są niezbędnym składnikiem diety przedszkolaka. Są to mleko, 

napoje mleczne (jogurt, kefir, maślanka, zsiadłe mleko, mleko acidofilne), sery 

twarogowe (białe, homogenizowane), sery podpuszczkowe (pleśniowe, żółte, 

topione). Produkty z tej grupy są najlepszym źródłem wapnia niezbędnego do 

prawidłowego rozwoju kości i zębów. Produkty mleczne dostarczają również białka, 

tłuszczu oraz witamin (A, D, witaminę B2). 

W całodziennej diecie dziecka należy uwzględnić także produkty z grupy mięso, ryby, 

jaja, nasiona roślin strączkowych. Dostarczają one dziecku pełnowartościowego 

białka, witamin z grupy B, witaminy A, D, E, K (jaja), żelaza, cynku oraz jodu (ryby). 

Zalecane jest chude, wysokogatunkowe mięso i wędliny, a spośród ryb – tłuste ryby 

morskie (np. łosoś, makrela) będące źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych. Alternatywą dla potraw z mięsa mogą być dania z nasion roślin 

strączkowych. Dostarczają one białka, witamin i składników mineralnych i dodatkowo 

zawierają błonnik pokarmowy usprawniający pracę jelit. 

W diecie przedszkolaka należy uwzględnić również tłuszcze zwierzęce i roślinne, 

jednak z przewagą tych ostatnich. Do smarowania pieczywa polecane jest masło i 

margaryny miękkie o wysokiej jakości, do smażenia i jako dodatek do potraw – oleje 

roślinne, należy unikać produktów zawierających utwardzone tłuszcze roślinne 

(margaryny twarde oraz produkty wytwarzane z ich dodatkiem np. pieczywo 

cukiernicze, wyroby ciastkarskie i czekoladowe, a także tłuszcze smażalnicze i 

produkty typu fast food). 

Nie można zapominać o uwzględnieniu w codziennej diecie dzieci odpowiedniej ilości 

płynów. Do popijania w ciągu dnia polecana jest woda źródlana i mineralna (należy 

unikać wód o wysokim stopniu mineralizacji), herbatki owocowe, kakao i kawa 

zbożowa oraz słaba herbata i soki owocowe (w ograniczonych ilościach). Znacznie 

należy ograniczyć dostępność słodzonych napojów gazowanych. 



   Nieprawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym prowadzi do wielu 

problemów zdrowotnych. Najczęstsze z nich to: 

1.    Nadwaga, są to zaburzenia odżywiania wynikające z dysproporcji pomiędzy 

energią uzyskaną z pożywienia, a energią wydatkowaną przez organizm dziecka, co 

prowadzi w konsekwencji do przyrostu masy ciała, rozwoju tkanki tłuszczowej. 

2.    Niedożywienie-niedobory żywieniowe u dzieci w tym wieku mogą  skutkować 

zaburzeniami rozwoju fizycznego, a więc nieprawidłowy przyrost masy ciała, utrata 

masy ciała, zahamowanie wzrostu. 

3.    Niedobór wapnia i witaminy D w diecie może skutkować rozwojem krzywicy, w 

dorosłości osteoporozy. 

4.    Niedobór żelaza wpływa na większą podatność zakażenia układu oddechowego, 

zaburzenia funkcji poznawczych, gorszy rozwój motoryczny dziecka, czasami apatia, 

ból głowy, osłabienie, niechęć do zabawy. 

5.     Próchnica zębów, do której przyczyniają się między innymi podjadanie między 

posiłkami, spożywanie nadmiernej ilości słodyczy i gazowanych napojów, niedobór 

wapnia. 

   Podsumowując moje rozważania nt zdrowego żywienia dzieci w wieku 

przedszkolnym chce podkreślić, iż dziecko w tym wieku wykazuje inicjatywę i chęć 

kształtowania nawyków żywieniowych, dlatego stosowanie się do nich przez 

dorosłych zaowocuje w przyszłości, pomoże wykształcić  u dziecka prawidłowe 

nawyki żywieniowe, które zapewnią zdrowy rozwój i będą przydatne również                     

w dorosłym życiu. 
 

 

 

Opr:Katarzyna Laska źródło str.internetowe 



GIMNASTYKA DLA SMYKA …I NIE 

TYLKO… 

Zestaw # 1 

1. Podskoki obunóż jak małe piłeczki. Tempo: wolno wolno wolno, szybko szybko 

szybko, wolno wolno wolno, szybko szybko szybko, wolno wolno wolno, szybko 

szybko szybko 

2. W klęku podparty wykonujemy na przemian „koci grzbiet”, następnie „plecy 

zapadnięte (wklęsłe)”. (około 8 powtórzeń) 

3. Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a ono próbuje chodzić 

na rękach do przodu, do tyłu, zmieniać kierunek. (+/- do przejścia 15 metrów) 

4. Marsz na czworaka w podporze przodem. (+/- do przejścia 20 metrów w różnych 

kierunkach) 

5. Szybki sprint w miejscu. 

Ćwiczenie uspokajające 

Marsz w wolnym tempie (możemy podać tempo na instrumencie: bębenku, tamburynie, 

cymbałkach, garnku, łyżkach, marakasach itd.). 

Zestaw # 2 

1. Klęk podparty, wykonujemy ruch do tyłu, opierając pośladki o stopy, równocześnie 

chowamy głowę między ramiona. Powracamy do klęku podpartego. (+/- 10 ruchów) 

2. Małe żabki: skaczemy do przodu obunóż z głębokiego przysiadu (10 żabich skoków). 

3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych “Kto silniejszy”. Siadamy naprzeciwko dziecka: 

siad skrzyżny. Podajemy sobie ręce. Kolana dotykają Przeciągamy się raz w jedną, raz 

w drugą stronę. 

4. Mała miękka piłka lub woreczki z grochem lub balonik: podrzucamy i chwytamy, ale 

po każdym podrzucie robimy obrót: raz w lewo, raz w prawo 

5. Siadamy. Na ustalony znak jak najszybciej podrywamy się z podłogi i klaszczemy. 

Ćwiczenie uspokajające 

Maszerowanie przy ulubionej piosence. 

 

 



 

PORADY LOGOPEDY DLA RODZICÓW: 

 

Droga Mamo, Tato! 

▪ Jeżeli Wasze dziecko ma kłopoty  logopedyczne, pamiętajcie, że nie wystarczą same 
ćwiczenia u logopedy. Bez waszego zaangażowania każda terapia skazana jest na 
porażkę. Wystarczy chęć i dziesięć minut dziennie. 

▪ Ustawienie aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 r.ż. i w tym okresie korygowanie 
wad wymowy przebiega bez większych stresów i problemów. Później w terapię 
logopedyczną trzeba włożyć dużo wysiłku. Pierwsze lata życia są najistotniejsze dla 
późniejszych okresów. 

▪ Im wcześniej zaburzenia mowy zostaną wykryte i ustalony tok postępowania, tym 
terapia będzie skuteczniejsza. 

▪ Niestety mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie 
na jego powodzenia w szkole 

▪ Starajcie się, aby ćwiczenia były atrakcyjne i angażowały wiele zmysłów dziecka. 
Bądźcie kreatywni. Na pewno znajdziecie mnóstwo pomysłów na gry i zabawy 
logopedyczne. Niech ćwiczenia podawane przez logopedę będą tylko punktem 
wyjścia. 

▪ Bądźcie cierpliwi i opanowani. Terapia logopedyczna musi potrwać. Na efekty trzeba 
będzie poczekać, ale na pewno przyjdą. 

▪ Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. 
Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię, ale daje też dziecku poczucie pewności i 
wiary we własne możliwości. 

▪ Bądźcie czujni na wymowę dziecka wszędzie, nie tylko podczas terapii. 
▪ Nie korygujcie wymowy dziecka przy kimś. 
▪ Ćwiczyć można wszędzie: w domu, samochodzie, na spacerze i podczas każdej 

okazji: mycie, układanie zabawek… 
▪ Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby czy złego samopoczucia. 
▪ Sprawcie, aby ćwiczenia logopedyczne nie tylko korygowały wymowę ale również 

rozwijały jego słownictwo, wyobraźnię jasność wyrażania myśli i emocji. Sięgnijcie do 
swojej wyobraźni a na pewno sprawicie, że ćwiczenia staną się mniej nudne i 
żmudne, a efekty bardziej i szybciej widoczne. 

 



1. Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu 
płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne                                   
i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe. 

2. Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka trzeba mówić wolno, 
dokładnie i wyraźnie, trzeba zaniechać sztucznego spieszczania i używania 
tzw. języka dziecięcego. 

3. Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia.                     
Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią 
reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż 
może on być osłabiony. 

4. Absolutnie nie wolno krępować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia. 
5. Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczep warg, 

dziąseł, podniebienia, zniekształcenia w układzie szczęk, uzębienia itp.), 
powinno się bezwzględnie pójść z nim do lekarza specjalisty: chirurga plastyka, 
ortodonty. 

6. Dziecko leworęczne należy otoczyć specjalną opieką. W okresie kształtowania 
się mowy nie wolno zmuszać go do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą 
wystąpić zaburzenia mowy. 

7. Kiedy dziecko samo zaczyna coraz więcej mówić nie wolno tej skłonności gasić 
np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie, 
staje się nieufne, niemieje. 

8. Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny 
ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę. 

9. Należy pilnie baczyć czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie               
z normą. 

10.  Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie wolno 

bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego 

powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksu niższej wartości, straci zaufanie do 

otoczenia, przestanie mówić. 

11.  Dziecko trzyletnie monologuje, ale chce też rozmawiać z otoczeniem, zadaje 

mnóstwo pytań i przepada za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów, gdyż 

pomaga to dziecku w wysławianiu się, w umiejętności wyrażania swych myśli i uczuć. 

12.  Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstaniu defektów mowy, nie wolno 

opuszczać rąk. Powstające w Polsce coraz liczniejsze poradnie logopedyczne są                 

w stanie pomóc dziecku, o ile rodzice i wychowawcy będą z nimi jak najściślej 

współpracować. 

 

 

Opracowała:mgr Katarzyna Laska 

 



Przykładowe ćwiczenia oddechowe 

 



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) 



„ ”

 

 

W pewien letni poranek chłopiec, który lubił być spokojny, wyszedł z domu prosto na 

taras. Usiadł przy stole, dosunął bliżej pudełko z kredkami i sięgnął po kartkę. Najpierw 

zrobił delikatny szkic ołówkiem, potem zaczął zapełniać kartkę kolorami. Pracował w 

skupieniu, starannie wypełniając kolorem całą przestrzeń. Był tak pochłonięty pracą, że 

nie zwracał uwagi na to, co dzieje się dookoła. Ani na owady, fruwające ponad kwiatami, 

ani na ptaki, przelatujące tuż nad jego głową. Nawet wietrzyk, który od czasu do czasu 

wpadał na taras, żeby pobawić się jego włosami i zaszeleścić kartkami papieru, w niczym 

mu nie przeszkadzał. Chwilę później w ogrodzie pojawiła się ciotka Nadzieja. 

Uśmiechnęła się i z daleka pomachała do chłopca, bo nie chciała mu przeszkadzać. Wzięła 

do ręki niewielkie krzesełko, do drugiej wiaderko i zajęła się zbieraniem porzeczek. Drzwi 

prowadzące na taras zamknęły się z hukiem. Zaraz potem rozległ się tupot, stopy odbijały 

się od podłogi z głuchym pogłosem. „Łup, łup, łup!” ktoś przybliżył się do chłopca, który 

lubił spokój. 

– Rysujesz? – zapytała nerwowo jego siostra. – Co rysujesz? Ja też chcę! Zrób dla mnie 

miejsce! 

Chłopiec przesunął się na sam koniec stołu, ale dziewczynka i tak go potrąciła. Szarpnęła 

kartkę, sięgnęła energicznie po pudełko z kredkami. 



– Będę rysować! – rzuciła przez zaciśnięte zęby, zaciskając dłoń na kredce. Ale nic jej nie 

wychodziło. 

Ręka nie chciała jej słuchać, a rysunek nie wyglądał tak, jakby chciała. Przez te wszystkie 

zmagania, pogięła jej się kartka, a kiedy mocniej docisnęła kredkę, złamała rysik. 

– Co jeszcze się wydarzy? – syknęła Złość. 

– Pomóc ci? – Spokój podniósł głowę, a siostra na niego fuknęła: 

– Przecież sobie poradzę! Szkoda tylko, że kredka wciąż nie chciała jej słuchać. 

Wyślizgnęła się z dłoni i potoczyła z tarasu na trawę. 

– Pewnie! Bo nie mam nic innego do roboty, tylko szukać głupiej kredki! – zdenerwowała 

się Złość. 

Z impetem zeskoczyła z krzesła, aż zatrzęsła całym tarasem i pochyliła się nad 

trawnikiem. Udało jej się odnaleźć zgubę, ale kiedy chciała już z powrotem usiąść 

potknęła się i wpadła na stół, a wtedy wszystkie kredki poturlały się aż do krawędzi… I 

spadły na ziemię. 

– Ojej! – zmartwił się Spokój. – Musimy je pozbierać…. 

– Sam sobie zbieraj! – burknęła Złość. – Ja już nie będę rysować! Była bardzo 

zdenerwowana. Tak bardzo, że musiała coś zrobić, żeby poczuć się 

lepiej. Zmrużyła oczy i rozejrzała się. I zaraz wykrzywiła usta w złośliwym uśmiechu. 

Całkiem niedaleko, pod rozłożystym drzewem, leżała kotka Łusia. Może uda 

się  pociągnąć ją za ogon? Złość koniecznie chciała się na kimś wyżyć. 

Ale kotka była czujna. Obserwowała każdy ruch dziewczynki, a kiedy Złość podeszła 

całkiem blisko, Łusia zjeżyła sierść. Syknęła ostrzegawczo, pokazując przy tym zęby i raz-

dwa! Uciekła na drzewo. 

– Głupi kot! – fuknęła Złość. 

– Wcale nie głupi, tylko wystraszony – Spokój pokręcił głową. – Czemu ją straszysz? 

– Bo mam ochotę! – dziewczynka znów się skrzywiła, bo właśnie podszedł do niej pies 

Zenek, ocierając się o jej rękę. Jakby chciał, żeby się z nim pobawiła. Albo chociaż 

podrapała za uszkiem. 

– Idź sobie! – Złość tupnęła nogą, co bardzo zasmuciło jej brata: 

– Przecież nic ci nie zrobił… 

– I co z tego? – dziewczynka szybkim krokiem wróciła na taras, uszczypnęła brata w ramię 

i wyburczała: 

– Będę robiła to, na co mam ochotę! 

– Ała! Czemu mnie szczypiesz? – Spokój roztarł bolące miejsce. 



Ciotka podniosła głowę znad krzaczka porzeczek. Zaniepokojona, przyjrzała się 

siostrzeńcowi. 

– Co się tam dzieje? Wszystko w porządku? 

– Nie… Nic się nie stało! Moja siostra trochę się zdenerwowała – odpowiedział Spokój, a 

Złość, dokładnie w tej samej chwili, ruszyła prosto przed siebie. 

– Nie byłabym taka pewna… – pokręciła głową Nadzieja, kiedy rozpędzona dziewczynka 

przebiegła tuż obok, przewracając wiaderko z porzeczką. 

– Jestem zła! – powtarzała, zaciskając dłonie w pięści. – Zła, zła, zła! Zaraz potem wzięła 

duży zamach, jakby chciała wymierzyć kopniaka w kretowisko, kiedy nagle… 

Straciła równowagę. 

– Uważaj! – zawołała ciotka. 

– Uważaj! – powtórzył Spokój, biegnąc jej z pomocą. 

Ale nie zdążył. Złość zachwiała się, tracąc równowagę, a kiedy brat do niej dobiegł, 

uderzyła go łokciem. Prosto w brzuch. 

Chłopiec się pochylił, kolana się pod nim ugięły… A Złość? 

Zamiast przeprosić, zerwała garść trawy i rzuciła ją bratu na głowę. 

– Nie prosiłam cię o pomoc! – wrzasnęła, zanim rozpędzona, wpadła w krzaki malin. 

– Niedobrze! – szepnęła ciotka. 

Podeszła do siostrzeńca, otrzepała go z trawy i zaprowadziła go na taras. Usiedli na 

krzesłach, a Nadzieja zapytała z troską: 

– Bardzo boli? – bo chłopiec wciąż trzymał się za brzuch. 

– Uhm! – kiwnął głową, a cioteczka pogłaskała go po ramieniu: 

– Nie podoba mi się, że twoja siostra tak się zachowuje. 

– Coś ją musiało zdenerwować – odpowiedział Spokój. – Nie zawsze jest taka. 

– Wiem. Potrafi być bardzo miła. Ale jestem pewna, że nie chciałaby, żeby ktoś ją tak 

potraktował… 

Krzak malin poruszył się gwałtownie. Nadzieja wzięła głęboki oddech i dodała nieco 

głośniej: 

– Bo jak by to było, gdyby każdy, kiedy jest zły, wyżywał się na innych? 

A wtedy Złość wyskoczyła z krzaków i przybiegła pod taras. W zabłoconych sandałkach. 

Z podrapanymi nogami i rękami. Z brudną buzią i rozczochranymi włosami. 

Przeskoczyła przez krzesło i zatrzymała się przed ciotką i bratem. 



– Jak jestem zła, to jestem! I nic nie mogę z tym zrobić! – wykrzyczała, zaciskając mocno 

dłonie w pięści. 

– Ale twoja złość nie może krzywdzić innych! – cioteczka zerwała się na równe nogi. – Nie 

możesz wszystkiego rozwalać i niszczyć! Ani psuć! 

– Ani mnie bić – chłopiec nagle zrozumiał. Ciotka miała rację. Nie powinien pozwalać na 

to, żeby siostra tak go traktowała. 

Wstał z krzesła i stanął przy Nadziei. A potem zrobił kilka kroków w kierunku Złości. 

I nagle Złość się wystraszyła. Przeraziła ją jego mina. Zrobiło jej się głupio. Uświadomiła 

sobie, jak źle go potraktowała. Zrozumiała to w jednej chwili. 

Nabrała powietrza do płuc, jakby chciała coś powiedzieć, ale milczała. Nie czuła już złości. 

Ale to, co czuła, wcale nie było przyjemne. Pochyliła nisko głowę, a na jej policzki 

wypłynął rumieniec. Teraz było jej okropnie wstyd. 

– Co teraz? – chłopiec pociągnął ciotkę za rękę, ale ciotka milczała. 

Znów ją pociągnął. Bez odpowiedzi. 

Wtedy się odezwał: 

– Czuję się bardzo dziwnie. Ogarnia mnie… złość! Czuję złość na moją siostrę! Była dla 

mnie niemiła. Przeszkadzała mi. Nie chciała mi pomóc. Uszczypnęła mnie i uderzyła! 

Jestem bardzo, bardzo zły! 

– Wcale się nie dziwię! – Nadzieja spojrzała na niego z uwagą. – Masz prawo być zły. 

Pytanie jednak, co z tą złością zrobisz. 

– Ty? Ty jesteś zły? – jego siostra na chwilę zapomniała o sobie. – Myślałam, że tylko ja 

potrafię się złościć. 

– Każdy może odczuwać złość. Nawet najbardziej spokojna osoba – wyjaśniła ciotka. 

– Ale ta złość… Wcale nie jest przyjemna! – chłopiec zaczął się wiercić. 

Przestąpił z nogi na nogę, podrapał się po głowie. – Co mam z nią zrobić? Z tą złością? 

Którą czuję? 

– Są sposoby na to, żeby przestać odczuwać złość. I wcale nie trzeba przy tym nikogo 

krzywdzić – wyjaśniła Nadzieja, patrząc z uwagą na siostrzenicę. – Można na przykład 

zrobić coś, co nas zmęczy. Wyżyć się, stracić trochę energii. Można na przykład pobiegać. 

– Pobiegać? – powtórzył niepewnie Spokój, ale po krótkim namyśle, zerwał się do biegu. 

Obiegł cały ogródek, raz i drugi. A potem jeszcze raz, tym razem w drugą stronę. 

Zmachany, wrócił na taras i zatrzymał się przed cioteczką. I z niechęcią spojrzał na 

siostrę. 

– Wciąż jestem zły! 



– To znaczy, że naprawdę się zdenerwowałeś. Może teraz spróbujesz czegoś innego? – 

zaproponowała Nadzieja. – Zrobisz kilka przysiadów? To też powinno pomóc. 

– Pięć… dziesięć… piętnaście… dwadzieścia! – liczył na głos chłopiec, ćwicząc na 

trawniku. 

Wreszcie, padł na trawę. 

– Zmęczyła mnie ta złość! – wysapał. 

– To dobrze! Teraz możesz spróbować nazwać to, co czujesz. Zastanowić się, co dokładnie 

cię wkurzyło. A potem możemy o tym porozmawiać. 

– A jeśli ktoś… – dziewczynka odezwała się niepewnie. – …A jeśli ktoś nawet nie wie, 

dlaczego jest zły? 

– Ja wiem. Zezłościło mnie to, co zrobiłaś! – odpowiedział Spokój, a jego siostra 

wyprostowała się i powiedziała: 

– Wiem. Przepraszam. Nie chciałam zrobić ci krzywdy. Tylko że ja… sama nie wiem, co 

mi się stało! 

– Może się tak czasem zdarzyć – zgodziła się Nadzieja, siadając na trawie obok 

siostrzeńca. – Może pojawić się w nas uczucie, z którym trudno nam sobie poradzić. 

– Tak jak u mnie… 

– Nawet jeśli to uczucie jest bardzo silne, nie wolno nam wyżywać się na innych. 

Krzywdzić ich. Nawet jeśli sami nie potrafimy sobie z nim poradzić. 

– To co zrobić, żeby się uspokoić? – siostrzenica usiadła przy ciotce. 

– Ważne jest, żeby nazwać to, co czujemy. To pierwszy krok, żeby nauczyć się panować 

nad swoimi emocjami. 

Powoli. Bardzo powoli Łusia przybliżyła się do nich. Dziewczynka uśmiechnęła się do niej 

nieśmiało. 

– Przepraszam – powiedziała. – Przepraszam, że chciałam cię pociągnąć za ogon. Chwilę 

później Zenek przeciągnął się i ziewnął, drapiąc się za uchem. 

– Ciebie też przepraszam. Byłam dla ciebie bardzo niemiła. Przepraszam was wszystkich! 

– Przeprosiny przyjęte! – ucieszyła się ciotka i dodała, przytulając siostrzeńców do siebie: 

– Pamiętajcie: uczucia są dla nas! To my mamy nimi rządzić, nigdy odwrotnie! 

– Będziemy pamiętać! – obiecali. 

– A teraz posprzątamy! Bo przez tą złość… 

– I nerwy… 

– Zrobił się tu straszny bałagan! 



– Zgadzam się! – przytaknęła Nadzieja. 

– Trzeba tu posprzątać, zanim ktoś się na ten nieporządek zdenerwuje! 

 

Złość 

 

 

 

 

 

Spokój 

 

 











RACUSZKI SIŁACZA I FRYTKI Z MARCHEWKI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

BROKUŁOWE RACUSZKI SIŁACZA 

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY MASĘ NA RACUSZKI 

Brokuły sparzamy wrzątkiem i przekładamy do rozdrabniacza. Doprawiamy pieprzem, 

dodajemy posiekaną bazylię. Całość miksujemy krótko, nie na gładką masę. 

Dodajemy rozmącone jajko, ugotowaną kaszę mannę, suchą kaszę mannę i siemię lniane. 

Ponownie miksujemy. Do gotowej masy dodajemy parmezan. Mieszamy. 

KROK 2: SMAŻYMY RACUSZKI W PERGAMINIE 

Paski wycięte z pergaminu delikatnie smarujemy z jednej strony cienką warstwą oleju 

rzepakowego i wykładamy na nie masę brokułową. Składamy pergamin na pół i wkładamy 

racuszki na rozgrzaną patelnię. 

Smażymy z obu stron. Podajemy z ketchupem. 

FRYTKI Z MARCHEWKI 

KROK 1: KROIMY I DOPRAWIAMY MARCHEWKĘ 

Dobrze umyte marchewki kroimy w grube słupki i rozkładamy na desce. Dodajemy czosnek i 

pokrojoną na mniejsze części cebulę. Doprawiamy pieprzem. Dodajemy listki świeżego 

estragonu i rozmaryn. Na warzywa kładziemy cienki plasterek masła i ścieramy skórkę limonki. 

KROK 2: SMAŻYMY FRYTKI 

Z foli aluminiowej robimy kieszonkę i wkładamy do niej przyprawione warzywa. Dorzucamy 

liść nasturcji. Kieszonkę zamykamy i kładziemy na rozgrzanej patelni. Smażymy ok. 10-15 

minut. 



Placuszki dyniowe 

Składniki 

• Dynia- 80 dag obranej 

• mąka- 1 szklanka 

• Masło- 6 dag 

• Cukier puder- 2 łyżki 

• Jajo kurze- 4 szt. 

• Soda oczyszczona- 1/2 łyżeczki 

• tłuszcz do smażenia 

 

Przygotowanie 

Dynię zetrzyj na grubych oczkach tarki. Za pomocą miksera utrzyj masło z 

cukrem. Dodawaj po żółtku, cały czas miksuj. Dołóż dynię, mąkę i sodę 

oczyszczoną. Wymieszaj. Z białek ubij pianę. Delikatnie połącz z resztą 

składników. Na rozgrzany tłuszcz wykładaj po 2 łyżki masy. Smaż z każdej 

strony na złoty kolor. 

 

 

 

SMACZNEGO !!! 

https://smaker.pl/produktopedia-dynia,630.html
https://smaker.pl/produktopedia-maslo,7.html
https://smaker.pl/produktopedia-cukier-puder,92.html
https://smaker.pl/produktopedia-jajo-kurze,2894.html
https://smaker.pl/produktopedia-soda-oczyszczona,3882.html

