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Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym 
 

Barbara Zielonka (Dietetyk, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. 
Doświadczenie zawodowe zdobyłam w poradniach dietetycznych, oddziałach szpitalnych dla 
dzieci i dorosłych. Interesuję się edukacją żywieniową, nadwagą i otyłością oraz żywieniem dzieci) 

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał – mówi staropolskie przysłowie. 

Sprawdza się ono doskonale w temacie żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. 

Po pierwsze urozmaicenie- urozmaicona dieta Twojego dziecka chroni je 

przed niedoborami pokarmowymi! 

Po drugie - Regularność posiłków  

Dzieci powinny spożywać 3 posiłki główne: śniadanie, obiad, kolacja oraz 2 

uzupełniające: drugie śniadanie i podwieczorek. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola, 

placówka ta powinna zapewnić 3 posiłki pokrywające 75% dziennego zapotrzebowania  na 

energię. 

Odpowiednia podaż energii 

Między czwartym a szóstym rokiem życia tempo wzrostu maleje, a zwiększa się 

zapotrzebowanie energetyczne organizmu w następstwie nasilenia aktywności ruchowej 

dziecka. Dzieci, które przewlekle nie spożywają odpowiedniej ilości składników 

odżywczych, są niedożywienie. Sytuacja ta skutkuje upośledzeniem wielu funkcji 

organizmu i zaburzeń rozwoju. 

Płyny w żywieniu dzieci- Zaleca się, by małe dzieci wypijały co najmniej 4-5 

szklanek dziennie. Uniwersalna do picia jest woda. 

Systematyczna aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych 

czynników korzystnie wpływających na niemal wszystkie procesy metaboliczne i stan zdrowia w 
każdej fazie życia. 

Poniżej przedstawiono w punktach korzyści płynące z systematycznej i prawidłowej 

aktywności fizycznej: 

 zmniejszenie ryzyka otyłości; 

 zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej i wzrost beztłuszczowej masy ciała; 

 wzmocnienie odporności poprzez pozytywny wpływ na układ immunologiczny; 

 kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zapobieganie rozwojowi wad postawy; 

 poprawa pamięci i jakości snu; 

 wyrabianie cech, niezbędnych w dorosłym życiu, takich jak: równowaga 

emocjonalna, hart psychiczny, odporność na stresy, umiejętność współpracy w 

grupie; 

 zwiększanie sprawności i wydolności układu sercowo-naczyniowego i 

oddechowego. 

Prawidłowe odżywianie dziecka, połączone z odpowiednią do wieku  przedszkolaka 

aktywnością fizyczną procentuje w przyszłości odpowiednio wypracowanymi nawykami 



żywieniowymi, prawidłową masą ciała i zmniejszonym ryzykiem zachorowania na 

choroby metaboliczne. 

Dzięki dobrze skomponowanej diecie dzieci prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze, odporniejsze 

i sprawniejsze fizycznie. 

Literatura: 

 „Żywienie w przedszkolu” – układanie jadłospisów, porady i przykłady - Wolnicka 

Katarzyna, Taraszewska Anna, Jaczewska - Schuetz Joanna, Śtolińska – Fiedorowicz 

Anna – Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego, 2016r. 

W tej publikacji szczegółowo omawiamy wymagania odnośnie do żywienia zbiorowego wynikające 

z nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 26 lipca 2016 r. W książce podpowiadamy jak 

konstruować jadłospisy zarówno dla dzieci bez alergii jaki i z alergiami pokarmowymi. W książce 

zamieszczamy m.in. zalecenia dietetyczne w wybranych alergiach pokarmowych, informacje o 

zawartości alergenów w przykładowych potrawach obiadowych oraz przykładowy jadłospis dla 

dziecka z alergią na białka mleka. 

 „Zamienię chemię na jedzenie” – Julita Bator 

Książka ta zawiera porady autorki dotyczące tego, w jaki sposób usunąć ze swego jadłospisu 

szkodliwą żywność. Dodatkowo podaje aż 81 przepisów, które pozwolą nam na nowo odkryć 

polską dawną kuchnię. Bator stara się nas ostrzec przed szkodliwymi składnikami diety takimi jak: 

słodziki, batony, aromaty, wzmacniacze smaku, które mają zły wpływ na nasze zdrowie, 

wywołując liczne alergie. Pisząc z perspektywy matki, która zmagała się z alergiami i chorobami 

własnych dzieci prezentuje nam łatwe i proste przepisy, które zastąpią sklepowe ,,gotowce”. 

 „Wiem, co je moje dziecko” –Mikołaj Spodaryk, Elżbieta Gabrowska 

Poradnik dla rodziców, niań, dziadków, lekarzy! Pierwsza tak rzetelna, przystępna i 

praktyczna książka. Profesor Mikołaj Spodaryk i dietetyk Elżbieta Gabrowska dzielą się 

swoją wiedzą i doświadczeniem, a także skutecznie, rozważnie i nierzadko zabawnie 

rozprawiają się z powszechnymi mitami i wątpliwościami. Zastanawiasz się: 

- czy pozwalać dziecku jeść chipsy? 

- czy pizza na obiad to dobry pomysł? 

- czego jako rodzic powinieneś się bezwzględnie wystrzegać? 

Porcja przykładowych zestawów śniadaniowych czy obiadowych oraz praktycznych 

przepisów, sporządzonych przez doświadczonego dietetyka, pomoże nawet najbardziej 

zagubionemu rodzicowi mądrze karmić dzieci. 

 „Zdrowe dzieciaki. Jak odżywiać dzieci, by były odporne na choroby”. Dr Joel Fuhrman 

Ta książka to kopalnia wiedzy, to mądry i wartościowy przewodnik, który pomaga 

zrozumieć jak ważna jest dieta najmłodszych i pokazuje jak prawidłowo kształtować 

zdrowie swoich dzieci. 

Autor opierając się na dowodach naukowych i własnym długoletnim doświadczeniu 

zawodowym uświadamia czytelnika jak kształtuje się zdrowie. Pokazuje jakie 

niebezpieczeństwa niesie ze sobą dieta krajów wysokorozwiniętych, oparta o produkty 

zwierzęce (mięso, ryby, nabiał) i produkty wysoko przetworzone (biała mąka, cukier, oleje 

rafinowane etc.) z nikłym udziałem warzyw, owoców i innych nieprzetworzonych 



produktów roślinnych. Pisze o przyczynach chorób nowotworowych; raku piersi, raku 

prostaty, raku jamy gardłowo-nosowej. Wyjaśnia jak ważnym elementem w prewencji 

nowotworów, jak również innych chorób cywilizacyjnych tj. cukrzycy, chorób 

autoimmunologicznych, otyłości, chorób układu krążenia jest właśnie odpowiednia, 

zdrowa dieta. Dr. Fuhrman uczy jak zapobiegać chorobom wieku dziecięcego takim jak 

astma, alergie, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), 

choroby uszu, egzema i inne powszechnie występujące choroby skóry, infekcje układu 

oddechowego oraz jak leczyć te schorzenia odpowiednią dietą. Pisze o 

niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą niewłaściwa, nagminna antybiotykoterapia. Uczy 

jak zdrowo odżywiać dzieci od urodzenia; jak rozszerzać ich dietę; jakich produktów 

unikać; jak kształtować dobre nawyki żywieniowe. 

Książka zawiera wiele praktycznych porad,  ponad 50  zdrowych przepisów kulinarnych 

oraz przykładowy jadłospis na 10 dni. 

Dr Fuhrman napisał tę książkę z myślą o Amerykanach stąd niektóre zalecenia i porady 

mogą być nie do końca adekwatne dla polskiego czytelnika, ale jest tego naprawdę 

niewiele. 

Książka ogromnie buduje ona świadomość tego jak duży wpływ na zdrowie ma dieta. 

Dostarcza wielu ważnych informacji, o których nie mówi się głośno i powszechnie, a 

szkoda bo są kluczowe dla zachowania zdrowia naszych dzieci i nas samych. 

 „Najlepsze przepisy dla całej rodziny” –Grzegorz Łapanowski, Maja Sobczak 

Przepisy na jedzonko dla dzieci są bardzo przystępne, oparte na zdrowych zasadach odżywiania i 

bardzo lubię je wykorzystywać w swojej kuchni. Autorami książki są: Grzegorz Łapanowski- 

kucharz, założyciel i prezes Fundacji Szkoła na Widelcu, prowadzący i juror w Programie Top Chef, 

miłośnik świeżej, sezonowej i lokalnej żywności i Maja Sobczak- propagatorka zdrowego stylu 

życia i wspierającej, naturalnej diety. 

W pierwszej jej części książki znajduje się poradnik dotyczący m.in. mądrych zakupów, wpływu 

jedzenia na zdrowie, gotowania z miłością do jedzenia czy zasad prawidłowego odżywiania. Druga 

część to zbiór sprawdzonych przepisów oparty na zdrowych produktach. Przepisy podzielone 

zostały  na 5 rozdziałów: śniadania, II śniadania, obiady, kolacje oraz przekąski i desery. Książka 

zilustrowana jest zdjęciami autorki Mai Sobczak oraz wybitnych fotografów: Natalii Szafrańskiej, 

Kamila Zielińskiego i Krzysztofa Kozanowskiego. 

 Nakarmić dziecko. Przepisy na zdrowe i kolorowe posiłki. Wiek przedszkolny. Henna 

Fordham. 

W tej publikacji znajdziesz cenne informacje na temat żywienia najmłodszych. Ciekawe 

pomysły na proste i smaczne dania oraz praktyczne wskazówki, jak zachęcić maluchy do 

sięgania po wartościowe produkty spożywcze, pomogą wyrobić u dzieci nawyk zdrowego 

odżywiania się. 

Przygotowywanie posiłków ułatwią przepisy prezentowane krok po kroku oraz kolorowe 

ilustracje. 

 

Wybór literatury: mgr Grażyna Lubaszewska 

 



 
 Porady i wskazówki dla rodziców ułatwiające wspólne zabawy z dziećmi. 
 
Gimnastyka ma być dla dziecka wesołą i radosną zabawą a dorosły powinien ćwiczyć 
razem z dzieckiem. Nie należy wydawać poleceń, komenderować, pouczać i ciągle 
upominać. Najlepiej gdy dziecko wraz z dorosłym bawi się w zabawy naśladowcze np. 
Skaczące piłeczki (podskoki obunóż), Wiatr i liście (skłony na boki i wirowanie dookoła 
siebie), Zabawy kotków (chodzenie na czworakach za piłką, wykonywanie kociego 
grzbietu), Zanieś misiowi śniadanie (przenoszenie na tacy drobnych klocków). Tego 
typu zabawy nie tylko sprzyjają rozwojowi sprawności ruchowej ale także pobudzają 
wyobraźnię i fantazję a także podsuwają pomysły do różnorodnych zabaw 
tematycznych   
 
Dzieci bardzo chętnie popisują się swoimi umiejętnościami i dlatego dobrze jest też 
nadawać ćwiczeniom gimnastycznym charakter nie tylko zabawowy ale także 
zadaniowy np. Przejdź po pniu drzewa....., Biegnij slalomem pomiędzy drzewami 
(ustawionymi przeszkodami) ...., Idź przed siebie z książką położoną na głowie...., 
Skacz raz na jednej, raz na drugiej nodze ..... Podczas takich ćwiczeń dzieci wykazują 
się odwagą, sprytem, wytrwałością a także odczuwają radość z osiągniętego celu. 
Organizując zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne koniecznie należy zadbać o 
warunki higieniczne i zdrowotne. Jeżeli nie odbywają się one na powietrzu to należy 
pamiętać, że pokój musi być odkurzony i przewietrzony a dziecko przebrane w 
wygodny strój sportowy. 
Zabawy terenowe z pokonywaniem naturalnych przeszkód, gry zespołowe, zawody 
sportowe należy prowadzić na powietrzu, gdyż mają ogromny wpływ na zdrowie 
dziecka i jego odporność. Dlatego należy (bez względu na pogodę) organizować 
dzieciom zabawy w wodzie (pływanie) i z wodą (np. puszczanie okręcików w basenie, 
wlewanie lub przelewanie wody) , na śniegu (lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami, 
jazda na sankach i nartach) i lodzie (jazda na łyżwach). 
 
 Dziecko 3 letnie 
W czasie zabaw warto zachęcać do przekraczania niskich przeszkód, chodzenia po 
obramowaniu piaskownicy, po zboczach pagórka, przechodzenia pod gałęziami 
drzew. 
Ciekawą zabawą są dla 3 latków biegi wężykiem, po obwodzie koła, zatrzymywanie 
się na dany sygnał. Zabawy z piłką powinny uwzględniać rzuty nie tylko oburącz i 
prawą ręką, lecz także lewą. Toczenie piłki w chodzie i w biegu sprawia maluchowi 
szczególną przyjemność, a zarazem jest pożytecznym ćwiczeniem. Specjalny urok 
mają dla dziecka zabawy na śniegu: ciągnięcie i pchanie sanek, siadanie na nich i 
schodzenie, zjazdy z niewielkiego pagórka i podchodzenie z sankami pod górę. 
Latem: wchodzenie do wody, brodzenie po brzegu, podskoki, bieganie wśród 
rozpryskującej się wody i próby leżenia w wodzie z podparciem się rękami, to 
doskonałe ćwiczenia ruchowe. 
 
 Dziecko 4 letnie 



Wykonuje wszystkie opisane ruchy znacznie sprawniej. Stoi na jednej nodze, chodzi 
np. z podkurczonymi pod spód palcami, również „stopa za stopą” i po narysowanej 
linii. Potrafi też chodzić po nierównej powierzchni np. po kłodzie drzewa. Przekracza 
przeszkody o wysokości sięgającej do kolan i szerokości do 30 cm. Bez trudu chodzi 
po pochyłych płaszczyznach, umie chodzić na czworakach w przód i w tył. Bardzo lubi 
biegać, zmieniając kierunek, omijając przeszkody. Piłkę umie rzucać oburącz oraz 
jedną ręką Zabawę na śniegu i w wodzie fascynują również 4 latka. Swobodnie 
zmienia pozycje w wodzie i demonstruje jeszcze nieporadne ruchy pływania. 
 
 Dziecko 5 letnie 
W tym okresie rozwojowym bardzo ważnym zadaniem rodziców i nauczycieli jest 
zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała i poprawną pozycję w siadzie, staniu, 
chodzie i biegu. W tym wieku dziecko wykonuje chętnie wiele ruchów bardziej 
precyzyjnych angażujących niektóre grupy mięśni, np. ćwiczenia szyi – skłony, skręty i 
krążenie głowy, ćwiczenia tułowia – skłony w przód, w tył, w bok, ćwiczenia mięśni 
brzucha, gdy leży na plecach i wykonuje „rowerek”, ćwiczenia stóp – chodzenie na 
palcach, piętach, z podwiniętymi palcami stóp, chwyty palcami drobnych przedmiotów. 
W formie zabawy można sprawdzić, czy potrafi utrzymać stopę przed drugą stopą i w 
tej pozycji stanąć na palcach. Chodzenie na czworakach, przekraczanie przeszkód, 
biegi. Zabawy wymagające podskoku, np. ze skakanką, czy przez gumę, zabawy w 
klasy. W tym wieku dzieci lubią ciągnąć się nawzajem na sankach, nie boją się nauki 
jazdy na łyżwach. Zdaniem specjalistów medycyny sportowej wiek 5 lat jest tym 
okresem, w którym należy rozpoczynać naukę pływania. 
 Przy braku ingerencji dorosłych – dzieci zwykle biegają bez umiaru i odpoczynku, 
wykonując wyłącznie jednakowe ruchy, związane z biegiem. Dla równomiernego 
rozwoju, chodzi o różnorodność ruchów i podsuwanie nowych pomysłów pod 
pretekstem „pokaż, czy potrafisz?” 
Szkodę przynoszą ciągłe przestrogi: nie biegaj, bo się spocisz, przewrócisz, nie skacz 
bo skręcisz nogę, itp. Dziecko powinno biegać do woli oraz wykonywać 
wszechstronne zabawy i ćwiczenia pod okiem dorosłych. 
Ruch może być lekarstwem na wiele kłopotów zdrowotnych, jak np. płaskostopie. Od 
2 roku życia zapobieganie płaskostopiu polega na zachęcaniu dziecka do chodzenia 
boso na trawie, piasku, żwirze. Aż do 8 roku życia nie powinno chodzić boso po 
domowej podłodze! 
Ćwiczenia ruchowe na zniwelowanie płaskostopia to np. chodzenie po kamyczkach 
rozrzuconych na podłodze, chodzenie ze ściśniętymi palcami stóp, ściąganie palcami 
stopy kocyka. Ruch jest także potrzebny przy otyłości, zaleca się więc szybki marsz, 
przebywanie jak najwięcej na świeżym powietrzu oraz specjalne ćwiczenia 
odchudzające. Nadwaga wpływa źle na samopoczucie dziecka wśród rówieśników, a 
pozbycie się nadmiaru kilogramów znacznie poprawia jego stan psychiczny. 
Przykłady prostych ćwiczeń do wykorzystania przez rodziców: 
- popychanie kółka patykiem po równej powierzchni 
- tor przeszkód 
- zabawy z cieniem 
- przenoszenie piłki od rodzica do dziecka 



- rzuty piłki do bramki z kamyków 
- przerzucanie piłki nad gałęzią 
- wrzucanie piłki do koszyka zawieszonego na gałęzi 
- zabawa 2 piłkami: naprzemienne rzuty i chwyty, dziecko – rodzic 
- gra w badbinktona 
- zimą: bieg slalomem między patykami, jazda na sankach 
- żuty śnieżkami do celu 
- zawody: kto rzuci dalej, wyżej, rodzic czy dziecko 
- „zwierzyniec” – zabawa naśladująca wybrane zwierzę– jego sposób poruszania się, 
zachowania.  
  
Masażyki 
 W trakcie codziennych zabaw rodziców z przedszkolakiem, warto znaleźć stałe 
miejsce dla zabaw opartych na dotyku, które nazywane są masażykami. O tego 
rodzaju masażu mówi się obrazowo jako o „sercu na dłoni”, gdyż jest on formą 
okazywania dziecku przez rodzica miłości poprzez dotyk.  
Masażyki także uczą dziecko: orientacji we własnym ciele, pomagają poznać kierunki 
(góra-dół, lewo-prawo) i pozwalają mu doznawać różnego rodzaju bodźców 
dotykowych. Dzieci z natury są bardzo ruchliwe i pobudliwe, mają trudności ze 
skupieniem uwagi i zrelaksowaniem się. 
Masażyki pomagają dziecku skoncentrować się na sobie, swoim ciele, dzięki czemu 
uspokaja się ono i odpręża. 
 
Wierszyki na dziecięce masażyki opracowała między innymi Marta Bogdanowicz 

np.: 
 

„Bocian i szpak” 

A było to tak: 
Bociana drapał szpak, 
A potem była zmiana 
I szpak drapał bociana. 
Co wynika z tej zmiany ? 
Kto był bardziej podrapany ? 

Dziecko leży na brzuchu 
Lub siedzi zwrócone do nas plecami. 
Lekko drapiemy je po łopatce, 
Mocniej drapiemy je po łopatce, 
Prosimy, by pokazało lub nazwało tę stronę, 
Po której silniej odczuwa drapanie. 

A było też i tak: 
Bociana dziobał szpak, 
A potem była zmiana 
I szpak dziobał bociana. 
Potem były jeszcze trzy zmiany. 
Ile razy szpak był dziobany ? 

Lekko stukamy w plecy dziecko, 
Stukamy w plecy w innym miejscu, 
Stukamy w plecy w trzech dowolnych miejscach. 

„Idzie myszka” 

Idzie myszka do braciszka, Dziecko zwrócone do nas plecami. 



Tu zajrzała, tu wskoczyła, 
A na koniec tam się skryła. 

Wykonujemy na jego plecach szybkie posuwiste 
ruchy opuszkami złączonych palców. 
Lekko drapiemy dziecko za jednym uchem, 
następnie za drugim, 
Wsuwamy palec za kołnierz. 

„Rzeczka” Julian Tuwim 

Płynie, wije się rzeczka 
jak błyszcząca wstążeczka. 
Tu się srebrzy, tam ginie, 
a tam znowu wypłynie. 

Dziecko zwrócone do nas plecami 
Rysujemy na plecach dziecka linię falistą, 
Delikatnie drapiemy je po plecach, wsuwamy palec 
za kołnierz,  
Przenosimy dłoń pod pachę dziecka i szybko ją 
wyjmujemy. 
Wierszyk może być wykorzystany podczas zabawy 
w kąpieli, naśladujemy ręką wijącą się rzeczkę to w 
wodzie to na plecach dziecka, chowamy rękę pod 
wodę i nagle wynurzamy ją. 

 
 

Ćwiczenia domowe korygujące wady postawy 
  
Odstające łopatki: 
 

1.Klęk podparty. Uginanie rąk, łokcie szeroko, broda dotyka podłogi, ściąganie 
łopatek. 
2. Siad klęczny, opad tułowia w przód. 
3. Leżenie na plecach unoszenie bioder. 
4.Leżenie przodem, broda na ziemi, klaskanie w dłonie przed sobą i za plecami. 
Liczba powtórzeń: Liczbę powtórzeń należy tak dobrać, aby dziecko było w stanie 
prawidłowo utrzymać postawę (10-15x). 
  
Okrągłe plecy: 
 

Korygowanie pleców okrągłych polega na wzmacnianiu mięśni grzbietu i mięśni 
ściągających łopatki, oraz na rozciąganiu mięśni piersiowych. 
1. Siad klęczny, opad tułowia w przód. 
2. Leżenie na plecach unoszenie bioder. 
3.Klęk podparty dłonie do środka . Ugięcie rąk ,, pompki korekcyjne ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
( dotykanie brodą podłoża między dłonie ), pozycję tą wytrzymujemy 3 sek . 
4. Leżenie przodem, dłonie splecione na karku . Skłon tulowia w tył, cofnięcie łokci, 
ściągnięcie łopatek, wyciągnięcie głowy w przód . 
Liczba powtórzeń: : Liczbę powtórzeń należy tak dobrać, aby dziecko było w stanie 
prawidłowo utrzymać postawę (10-15x). 
  



Plecy  wklęsłe (pogłębiona lordoza): 
 

Korygowanie pleców wklęsłych polega na wzmacnianiu mięśni brzucha i 
pośladkowych, oraz rozciąganiu mięśnia biodrowo – lędźwiowego. 
1. Leżenie tyłem, nogi ugięte, ręce wyciągnie w stronę kolan, uniesienie głowy i 
barków nad podłogę z dotknięciem dłońmi do kolan. 
2. Klęk podparty, wyprost nogi lewej w tył, powrót do pozycji wyjściowej. 
3. Jw. z równoczesnym ugięciem rąk, powrót do pozycji wyjściowej, to samo druga 
noga. 
4. Pw. Leżenie przodem, ramiona w bok, poprzez skręt tułowia dotykanie stopą nogi 
lewej do dłoni ręki prawej, to samo druga noga. 
Liczba powtórzeń: : Liczbę powtórzeń należy tak dobrać, aby dziecko było w stanie 
prawidłowo utrzymać postawę (10-15x). 
  
Asymetria łopatek: 
 

1. Siad prosty podparty, przez wyprost rąk i wypchnięcie bioder do przodu przejście 
do podporu tyłem. 
2.Leżenie tyłem, ręce wzdłuż tułowia, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, 
głęboki wdech z równoczesnym wznosem ramion bokiem w górę. Powolny wydech, 
ręce wracają do pozycji wyjściowej. 
3. Leżenie przodem, ręce na biodrach, skłon tułowia w tył- wdech, leżenie przodem- 
wydech. 
4. Klęk podparty, ugięcie ramion w stawach łokciowych z równoczesnym wymachem 
nogi w tył i wykonaniem wdechu. Powrót do pozycji wyjściowej, zmiana nogi.           
5. Autokorekta stojąc przed lustrem przodem oraz bokiem. Korygowanie ustawienia: 
głowy, barków, talii, kolan, stóp. 
Liczba powtórzeń: Liczbę powtórzeń należy tak dobrać, aby dziecko było w stanie 
prawidłowo utrzymać postawę (10-15x). 
  
Skolioza: 
 

1. Siad skrzyżny, ręce na biodrach, unoszenie rąk w górę potem opuszczanie na 
biodra. 
2. Przysiad podparty, przejście do kociego grzbietu. 
3. Klęk podparty, naprzemienne wymachy rr w górę. 
4. Siad skrzyżny ramiona w bok , dłonie splecione na czubku głowy, łopatki i łokcie 
ściągnięte, wypychanie głowy w górę. 
5. Klęk podparty głowa w przedłużeniu tułowia. Jednoczesny wymach prostej prawej 
ręki i prostej w kolanie lewej nogi w górę. 
Liczba powtórzeń: : Liczbę powtórzeń należy tak dobrać, aby dziecko było w stanie 
prawidłowo utrzymać postawę (10-15x). 
  
Deformacja klatki piersiowej: 
 



1. W marszu na palcach unoszenie przodem prostymi rękami naprężonego ręcznika, 
wykonanie wdechu, podczas opuszczania wykonanie wydechu. Wydech dwa razy 
dłuższy niż wdech. 
2. Leżenie przodem ręce pod brodą unoszenie tułowia w górę wdech, opust tułowia 
wydech. 
3. Leżenie tyłem, ręce wzdłuż tułowia przesuwanie po podłodze rąk w górę  z 
obciążeniem wykonanie wdechu, przesunięcie w dół wydech. 
4. Leżenie tyłem, wdech wciągamy brzuch, wydech robimy „duży balon” . 
Liczba powtórzeń: 10-15x 
  
Kolana koślawe: 
  
Korekcja polega na rozciągnięciu pasma biodrowo- piszczelowego i mięśnia 
dwugłowego uda, na wzmocnieniu mięśnia półścięgnistego, półbłoniastego i 
krawieckiego. 
1. Na podłodze rozciąganie skakanki, sznurka. 
2. Siad skrzyżny spychanie kolan w dół 
3.Stanie prosto, nogi skrzyżowane, ręce prosto w bok. Przejście do siadu skrzyżnego. 
Powrót do stania. 
4. W postawie zasadniczej piłka między kolanami . Ściskanie piłki kolanami lub 
podskoki trzymając piłkę między kolanami 
Unikać: pozycji rozkrocznej, siadu na piętach ze stopami i podudziami na zewnątrz 
Liczba powtórzeń: : Liczbę powtórzeń należy tak dobrać, aby dziecko było w stanie 
prawidłowo utrzymać postawę (10-15x). 
Uwaga: zaleca się siad skrzyżny 
  
Płaskostopie: 
 

1. Siad prosty. Ręce oparte na podłodze z tył. Maksymalnie zgięcie grzbietowe stóp. 
2. Stopa oderwana od podłoża, obszerne krążenia stopą 
3. Siad na krześle: 
a) turlanie palcami stóp ołówka(pięty w górze), 
b) chwyt ołówka palcami stóp, uniesienie ich nad podłogę bez odrywania pięt od 
podłogi, 
c) zwijanie kocyka palcami stóp, 
4. Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte. toczenie piłki po ścianie w gore i w dół 
5. W staniu wspinanie się na palce i opadanie na całe stopy. 
Liczba powtórzeń: : Liczbę powtórzeń należy tak dobrać, aby dziecko było w stanie 
prawidłowo utrzymać postawę (10-15x). 
 

Wybór materiałów: mgr Joanna Binienda 
 
 



                

 

         Idą Święta, 

         idą Święta… 
Czy wiesz jak Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w innych 
krajach? Poznajcie kilka tradycji naszych sąsiadów … 

 
 W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem każda 

rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się 
po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych 
żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest pieczona 
ryba oraz „ciasto Trzech Króli”, w który zapieka się drobne upominki. Prezenty 
rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus 
otrzymał od mędrców ze Wschodu. 

 

 W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie 
rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i 
„płonącego puddingu”. Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje 
pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu 
narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek 
przynosi szczęście i spełnienie życzeń. Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek z 
życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektował  pierwszą kartkę 
świąteczną z napisem „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
 i szczęśliwego Nowego Roku”. 
 

 W Niemczech „Boże Narodzenie” obejmuje trzy dni: 24 grudnia –„Wigilię”, pierwszy 
dzień Świąt Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia (26.12.). W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach przed lub 
po uczestnictwie w Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się 
„gwiazdka” tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny 



obdarowują się wzajemnie prezentami. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż 
prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet 
Mikołaja, którego rolę odgrywają studenci przebrani w kostium. W pierwszym i drugim 
dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne msze. 
 

 W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą niedzielę 
adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej 
ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a 
na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się 
samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 
 

 We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają 
wiele kartek z życzeniami do rodziny i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się choinkę oraz 
budowane są żłobki w kościołach. 24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta 
kolacja, podczas której jedzone są typowe włoskie ciasta - penettone i pandoro, a 
także nugat, migdały i orzechy laskowe. Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie 
Bożego Narodzenia rozdają prezenty. 
 

Polskie Boże Narodzenie – tradycje. 
 

 
 

 Choinka – symbolizuje życie, odrodzenie i trwanie. Ubiera się ją w wigilijny 
wieczór. Zwyczaj strojenia przywędrował do nas późno /z Niemiec w XIX wieku/, ale 



zadomowił się szybko, a przez dzieci jest szczególnie lubiany.  Podobnie jak 
najmłodszy  zwyczaj szykowania pod choinką prezentów gwiazdkowych - dzieci 
wierzą, że przynosi je święty Mikołaj. Otwierane są najczęściej po wigilijnej kolacji. 
 
 WIGILIA zwyczajowo rozpoczyna się wraz z ukazaniem się na niebie pierwszej 
gwiazdy, ponieważ – zgodnie z zapisem biblijnym – w czasie narodzenia Jezusa nad 
grotą w Betlejem ukazała się jasna, świecąca wielkim światłem gwiazda. 
 
 W wielu polskich domach na wigilijnym stole stawia się dodatkowe nakrycie. 
Jest ono przeznaczone dla nieoczekiwanego gościa, który może zapukać do drzwi.  
W tym dniu nikomu nie odmawia się gościny. 
 
 W całej Polsce wieczerzę wigilijną poprzedza ceremonia dzielenia się 
opłatkiem, 
świętym chlebem na znak pojednania, wybaczenia, miłości, przyjaźni  i pokoju. 
 
 Bezmięsne potrawy są podstawą wieczerzy wigilijnej. Jedzenie jest 
gromadzone z czterech kątów ziemi: grzyby z lasu, zboże z pola, owoce z ogrodu, 
ryba z pobliskich jezior. Tradycyjne potrawy wigilijne to zupa grzybowa lub barszczyk 
z uszkami, postna kapusta, ,śledzie, karp, kluski z makiem, kutia /z pszenicy, maku i 
miodu/, piernik miodowy, strucla makowa, kompot z suszonych owoców. Najczęściej 
jest ich 12.  
A trzeba też wiedzieć, że tyle przyjemności w roku człowieka ominie, ilu potraw 
wigilijnych nie uda mu się choćby spróbować. 
 
 Obyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia  kultywowane w 
domu rodzinnym zapadają  głęboko w dziecięce serca, są wspomnieniem, do 
którego wraca się zawsze z radością w dorosłym życiu. Dlatego warto postarać 
się o to, aby te przeżycia naszych dzieci były ciekawe, pełne wydarzeń i emocji. 
 Świątecznych zwyczajów jest wiele i warto je pielęgnować. Piękny polski 
zwyczaj dzielenia się opłatkiem wyrażający chęć godzenia się, wybaczania uraz, 
przekazywania dobrych uczuć i życzeń; wspólne śpiewanie kolęd; udział  
w pasterce; odwiedzanie szopki; odgrywanie jasełek – wszystko to staje się 
szczególną okazją do rozwijania rodzinnych uczuć. 

 A potem będzie miła chwila odwiedzin bliskich osób i składania im 
świątecznych życzeń. Takie wędrówki świąteczne z mamą, tatą, dziadkami, 
zostają w pamięci, uczą dobrych zachowań, kształtują życzliwość wobec 
bliźnich, której na co dzień nam brakuje. Nie żałujmy czasu na te wizyty – to też 
jest świąteczna tradycja. 

 opracowanie: mgr J. Binienda 
 

 
 

 

 



Obyczaje Południowego Podlasia związane ze Świętami Bożego Narodzenia . 

Dawno temu, nazwano Podlasie „krainą czarownic i magii czarnoksięskiej”. Mówiąc o 

wierzeniach, obrzędach i przesądach ludności wiejskiej należy stwierdzić silny związek z 

przyrodą. Całe życie odświętne w wielu wypadkach zlewało się  ze zwyczajami i obrzędami 

kościelnymi lub cerkiewnymi. 

Wstępem do Świąt Bożego Narodzenia był Adwent. Obowiązywał wtedy powszechnie 

post i zakaz organizowania chrzcin, wesel i zabaw. W tym okresie częściej niż zwykle 

chodzono do kościoła, a poszczono trzy razy w tygodniu. Kiedy rozpoczynał się Adwent 

kobiety szorowały garnki solą lub popiołem, by nie było na nich ani śladu tłuszczu. W czasie 

Adwentu jadano głównie kasze, groch, ziemniaki, kraszono potrawy olejem lnianym. Na 

śniadanie, niezależnie od pory roku i czasu jadano coś gorącego, głównie zacierki na mleku z 

kaszą, ziemniakami, lub ziemniaki z mlekiem. Popularne także były parowańce /warniki/, 

kapusta z fasolą, bułki pieczone z gryki, gdy brakowało maki pszennej. Chleb wypiekano na 

liściach dębu lub chrzanu, często jedzono placek ziemniaczany zwany „tartym”, a popijano 

wszystko herbatą z lipy lub mięty, albo kawą z suszonych i zmielonych żołędzi. 

Adwent ostatecznie kończył pracę w polu, a na świętego Marcina kończono wypas bydła. 

Potem następowały dwa wieczory pełne wróżb i magii, w wigilię świętej Katarzyny i Andrzeja.  

Grudzień był miesiącem przygotowań do Wigilii. Kobiety malowały izby, drewniane, 

zabielone wapnem. Miejsce gdzie świętowano ozdabiano jedliną, choinką, ale bardzo prostymi 

ozdobami- jabłka, orzechy, łańcuchy ze słomy, świeczki woskowe. Niektórzy gospodarze 

stawiali w kąt izby snop żyta, a pod obrus garść siana. Zwyczaj ten zachował się w niektórych 

stronach do dzisiaj, dzisiaj tym, że zamiast snopa gospodarz przynosi mały pęk różnego zboża 

z ziarnem   i wkłada go za jakiś święty obraz wiszący na wschodniej ścianie domu. 

Na wigilijnym stole powinno się znaleźć dwanaście potraw, ale mało kto tego przestrzegał 

ze względów finansowych. Gospodynie powszechnie szykowały potrawy  

z każdego zboża, suszone, solone, marynowane. Były więc smażone grzyby, mak na słodko, 

kapusta i groch, racuchy postne, kisiel owsiany lub gryczany. Dzielono się opłatkiem i wróżono: 

np. panny wyciągały źdźbła siana z pod obrusa, obserwowały gałązki wiśni wstawione na 

początku Adwentu do wody, czy zakwitły, bo wróżyło to szybkie zamążpójście w nowym roku. 

Gospodarz, po wieczerzy zachodził z opłatkiem do obory i dzielił się nim ze zwierzętami. 

Opłatki dla zwierząt były przeważnie kolorowe. 

W wielu wsiach po domach chodzili kolędnicy z Herodami, śpiewając kolędy za 

„kolędniki”: bułki słodkie, mięsiwo i oczywiście kieliszek wódki /zazwyczaj wyrób własny 

gospodarzy/. 



Okres Bożego Narodzenia kończył się świętem Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy to ze 

świecą zwaną gromnicą chodzono do kościoła. Poświęconą, zapaloną gromnicą wypalano 

znak krzyża w oknie, by strzegł przed piorunami całe domostwo, lub w czasie burzy stawiało 

się zapaloną w oknie.  

                                                                                                                                             opracowanie: mgr J.Binienda 

                                

Świąteczne pierniczki 

Gdy kuchnia zaczyna pachnieć przyprawą do pierników to znak, że przyszły 

upragnione przez dzieci Święta Bożego Narodzenia. Wspólne robienie 

pierniczków to świetna zabawa zarówno dla dzieci jak i rodziców. Oto przepis 

na przepyszne pierniczki: 
Składniki: 

1,5 szklanki miodu 

3/4 kostki masła (ok. 150g) 

2/3 szklanki cukru 

ok. 500-550g mąki pszennej 

1 opakowanie przyprawy do piernika (20g) 

1 łyżeczka sody lub proszku do pieczenia 

1 jajko 

 

Przygotowanie: 

Krok 1. 

Do rondelka wrzucamy masło, dodajemy miód, cukier i podgrzewamy aż składniki się połączą. 

Krok 2. 

Do miski wsypujemy mąkę, sodę, przyprawę do piernika, lekko przestudzoną masę z rondelka oraz 

jajko. Mieszamy a potem wyrabiamy ręką. 

Ciasto na początku wydaje się troszkę zbyt luźne, warto chwilę odczekać (15-40 minut) zanim 

dodamy mąki. Ono po kilkunastu minutach robi się gęstsze, dużo też zależy od wielkości jaja i 

miodu. Lepiej mąkę dodawać stopniowo niż za dużo. 

Krok 3. 

Wałkujemy po fragmencie ciasta i wycinamy wzory. 

Krok 4. 

Układamy na blaszce i wstawiamy do nagrzanego do 180°C piekarnika. Pieczemy 15 minut.  

 

Smacznego! 



 

Drodzy rodzice  

i dzieci ! 
Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących 

śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.  

Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na 
Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten co właśnie mija. 

Składają: Dyrektor, 
                                                             Grono Pedagogiczne, 

                   Pracownicy, 
                                                         Przedszkola Samorządowego nr 10 

                            w Białej Podlaskiej 
 

 

 

  

               



 

kolorowanka dla dzieci - KOLOROWA BOMBKA 

 

 

 


