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Drodzy Rodzice! 

Jeśli wierzyć prognozom – czerwiec zapowiada się pięknie. To cudowny 

miesiąc nie tylko ze względu na okoliczności przyrody (morze kwiatów, 

feeria zapachów, soczysta zieleń), ale i z powodu zbliżających się 

wakacji. Jest wyjątkowy dla dzieci, które 1 czerwca obchodzą swoje 

święto. 

Paulina Kraska, Aleksandra Klupś 
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Opowiadanie: "Wycieczka nad morze"  

połączone z dwiczeniami buzi i języka  
 

       Zając Cezary i miś Gabryś wygrzewali się na słońcu. Był upalny lipcowy 

dzień.  

– Och, jak miło – westchnął Cezary i przeciągnął się na kocu.  

– Nie lubię lata – narzekał miś (Przesuwamy złączone usta raz w prawo, raz w 

lewo) – jest ciepło – ufff... – duszno – ufff... – i nudno (Robimy smutną minę: 

układamy usta w podkowę). Podczas upałów zawsze robię się senny (Szeroko 

ziewamy). – Hmmm... – zastanowił się Cezary (Unosimy język do góry i na 

kilka sekund przyklejamy go do podniebienia). – Może masz ochotę na małą 

wycieczkę?  

– Ooo... tak! – wykrzyknął uradowany miś. – Bardzo chętnie! Tylko dokąd?  

(Dotykamy czubkiem języka raz prawego, raz lewego kącika ust).  

– Na przykład nad morze – zaproponował zając.  

– Ojej! Nigdy nie widziałem morza. Jak ono wygląda? Czy jest duże?  

– Tak, ogromne (Szeroko otwieramy buzię) i bez ustanku szumi – szszsz... 

szszsz... szszsz...  

– Naprawdę? – zdziwił się miś. – W takim razie już idziemy.  

– Ha, ha, ha – serdecznie zaśmiał się Cezary. – Misiu, morze jest daleko. Nie 

zdołasz tam dojść.  

– Hmmm... Jak się tam dostaniemy? – zastanawiał się miś (Rozchylamy lekko 

usta i bardzo szybko machamy językiem od prawego do lewego kącika ust). – 

Może poprosimy o pomoc konika Kasztanka? On ma bardzo mocne kopytka. 

 (Energicznie klaszczemy  językiem o podniebienie, naśladując tętent koński).  

– Nic się nie martw, Gabrysiu. Pojedziemy nad morze pociągiem.  

– Właśnie, pociąg! Nie pomyślałem o nim! 

 (Robimy zawstydzoną minę: zęby łączymy, dolną wargę opuszczamy).  

– Biegnij do domu, misiu. Jutro rano wyruszamy – zarządził zając.  

– Hurra, hurra! – zawołał uszczęśliwiony miś i szybko pobiegł do swojej chatki 

– tup, tup, tup. Biegnie – tup, tup, tup – patrzy, a tu tygrysek Urwisek bryka po 

łące – hops, hops, hops.  

– Hej, hej! Tygrysku! – zawołał uszczęśliwiony miś. – Nigdy nie zgadniesz, 

dokąd jutro jadę! Jest duże i robi szszsz... szszsz...  

– Hmmm... Duże i robi szszsz... szszsz...? Co to może być? Jezioro?  

– Nie...  

– Już wiem! Morze!  

– Tak! Jedziemy z Cezarym nad morze! – potwierdził miś z zapałem.  

– Och, ale wam dobrze. Jak myślisz, czy ja też mógłbym pojechać?  

– Oczywiście, tygrysku. Zając bardzo cię lubi, na pewno nie będzie miał nic 

przeciwko, abyś jechał z nami.  

– To wspaniale! Kiedy wyruszamy?  



– Jutro rano. Spotkajmy się o dziewiątej przy tym dużym dębie.  

– W porządku. Już biegnę się pakować – powiedział tygrysek i radośnie 

pobrykał do swojego domku – hops, hops, hops.  

Następnego dnia przyjaciele spotkali się na polanie. Wszyscy byli bardzo 

szczęśliwi. Tylko zajączek wyraźnie był czymś strapiony. Siedział pod 

drzewem i nerwowo chrupał swoją marchewkę –chrup, chrup, chrup.  

– Ojoj, ojoj – mruczał pod nosem – nie wiem, czy wyłączyłem czajnik. Tak 

bardzo się spieszyłem...  

– Zajączku, pociąg za chwilę odjeżdża, nie będzie na nas czekał. Jestem pewien, 

że dobrze zamknąłeś chatkę i na pewno zdjąłeś czajnik z pieca – uspokajał go 

Urwisek.  

– Hmmm... Obyś się nie mylił, tygrysku. Co jednak będzie, jeżeli czajnik nadal 

stoi na ogniu i woda się gotuje – bul, bul, bul – a biedny gwizdek wciąż 

gwiżdże? (Gwiżdżemy). – Cezary bardzo się zasmucił (Robimy smutną minę: 

usta układamy w podkowę), usiadł na trawie i znów zaczął nerwowo chrupać 

marchewkę – chrup, chrup, chrup.  

– W takim razie wracamy – westchnął tygrysek.  

– A co z naszą wycieczką? – zmartwił się Gabryś (Robimy smutną minę: usta 

układamy w podkowę). – Niestety, misiu, będziemy musieli zrezygnować z 

wycieczki.  

Gabryś usiadł na trawie i rozpłakał się (Unosimy język do góry, przyklejamy go 

do wałka dziąsłowego i wymawiamy długie „l”).  

– A- feee... Misiu, jesteś strasznym egoistą! – skarcił go Urwisek (Nadymamy 

policzki i robimy groźną minę). – Nie możesz myśleć tylko o sobie! – Tak się 

cieszył, że zobaczy morze – bronił Gabrysia zając. – Urwisku, nie miej mu tego 

za złe. Wrócę do chatki, a wy pojedziecie sami.  

– W żadnym wypadku! – zawołał Gabryś. – Zobacz, zajączku, już nie płaczę. 

Albo pojedziemy wszyscy, albo nikt!  

– To mi się podoba! – zawołał Urwisek. – Misiu, jesteś bardzo dzielny!  

Powoli poszli do chatki Cezarego. Szli: zając – kic, kic, kic – Gabryś – trep, 

trep, trep – Urwisek – hops, hops, hops. Doszli już do starej wierzby, gdy nagle 

zobaczyli wróbla Huberta.  

– Ćwir, ćwir, dzień dobry – przywitał się ładnie wróbelek. – Dlaczego jesteście 

tacy smutni? Ćwir, ćwir, może pomóc?  

– Zostawiłem czajnik na piecu – powiedział zmartwiony zajączek  

(Układamy wargi w podkowę).  

– Ćwir, ćwir, wcale nie! Ćwir, ćwir, przelatywałem przed chwilą koło twojego 

domku. Bałem się, że jeszcze śpisz, więc zajrzałem przez okno do chatki.  

– Iii...? Widziałeś mój piec? Jesteś absolutnie pewny, że nie było na nim 

czajnika?  

– O tak, ćwir, ćwir, jestem pewny (Kiwamy głową i wysuwamy do przodu 

usta).  

– W takim razie biegnijmy, przyjaciele! – zawołał uradowany Cezary.  



– Może jeszcze zdążymy na pociąg!  

– Dziękujemy ci, wróbelku! – zawołał tygrysek i uśmiechnął się serdecznie do 

wróbelka (Uśmiechamy się szeroko: zęby lekko łączymy, wargi rozciągamy), 

Gabryś zaś i Cezary posłali mu piękne całusy – cmok, cmok (Przesyłamy 

całuski: usta zaokrąglamy i wysuwamy do przodu).  

– Ćwir, ćwir, polecę z wami i odprowadzę was na pociąg.  

Szybciutko podążyli w kierunku stacji. Zając kicał – kic, kic, kic – Gabryś tupał 

– tup, tup, tup – Urwisek skakał – hops, hops, hops – wróbelek frunął – frrr... 

frrr... frrr... W końcu przybyli na miejsce. Byli bardzo zmęczeni, usiedli więc na 

ławeczce (Daleko wysuwamy język na brodę).  

– Spokojnie – wysapał Urwisek – pociągu jeszcze nie ma. Ufff... Już myślałem, 

że nie zdążymy.  

– Ojojoj... – zmartwił się Cezary. – A jeżeli pociąg już odjechał? Ojojoj...  

– Nie panikuj, zajączku – uspakajał go Urwisek. – Zobaczysz, że pociąg lada 

chwila wtoczy się na stację – puf, puf, puf – wesoło zagwiżdże – uuu, uuu – i 

szybciutko zabierze nas nad morze – cz-cz-cz, cz-cz-cz, cz-cz-cz. – Obyś miał 

rację, tygrysku.  

Mijały minuty. Zegarek Cezarego nieubłaganie odmierzał czas – tik-tak, tik-tak. 

Na próżno nasi przyjaciele spoglądali to w prawo, to w lewo (Dotykamy 

czubkiem języka raz prawego, raz lewego kącika ust). Wszystko wskazywało na 

to, że pociąg już odjechał (...) 

 

Co było dalej? Spróbuj sam wymyślić zakończenie tego opowiadania…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



DZIECKO  NIE  RADZI  SOBIE  Z  EMOCJAMI 

„Pani syn/córka nie radzi sobie z emocjami…” to słowa, które zdarza się słyszeć rodzicom od 

nauczycieli. Postaram się wyjaśnić co to znaczy, wskażę na co warto zwrócić uwagę, analizując 

przyczyny niepokojących zachowań u dziecka. 

 

Co oznacza nie radzić sobie z emocjami? 

 

Nie radzenie sobie z emocjami można rozumieć jako nieadekwatne do wieku i sytuacji reagowanie 

na sytuacje budzące emocje. Może być to z jednej strony wybuch złości, płaczu jak również 

tłumienie emocji w sobie. Nie radzenie sobie z emocjami może się przejawiać się m.in. poprzez: 

 agresywne zachowanie wobec innych osób; 

 nagłe wybuchy złości – niszczenie przedmiotów, agresja wobec innych; 

 autoagresywne zachowania np. uderzanie głową o ścianę, obgryzanie paznokci, samookaleczenia; 

 problemy ze snem – nie może zasnąć lub śpi cały czas, budzi się nocy, krzyczy w nocy, moczy się; 

 problemy somatyczne, które nie mają medycznego powodu np. bóle brzucha, omdlenia, wymioty, 

napady gorączki; 

 wycofanie z kontaktów społecznych – nie chce chodzić do szkoły, nie mówi do ludzi; 

 nadmierne reagowanie płaczem na niepowodzenia, krytykę; 

 nadmierna lękliwość (wyłączając lęki rozwojowe); 

 nadmierne pobudzenie i kłopot z wyciszeniem się. 

Gdy mózg ludzki jest zmęczony przełącza się na tzw. „tryb gadzi”, który ma go jak najszybciej 

wyprowadzić z trudnej sytuacji i pozwolić zregenerować siły. Gdy reagujemy „z gada” to 

atakujemy, uciekamy lub zamrażamy się . Dzieci mają bardziej męczliwe mózgi niż dorośli, 

dlatego zdarza się im wchodzić w ten tryb częściej. Wtedy zwykle możemy nazwać te zachowania 

przejawem nie radzenia sobie z emocjami. Gdy dzieci wybierają  atak najczęściej są agresywne, 

potrafią uderzyć, powiedzieć coś nie miłego, zniszczyć coś. Przez ucieczkę rozumiem m.in. 

wycofanie się z kontaktu, płaczliwość. Natomiast zamrożenie oznacza nie reagowanie emocjami, 

tłumienie ich, ale odreagowywanie ich poprzez ciało – dolegliwości somatyczne, kłopoty ze snem. 

 

Porozmawiaj z nauczycielem 

Poproś, aby nauczycielka opowiedziała Ci o zachowaniach Twojego dziecka, które ją niepokoją. 

Najlepiej spotkajcie się na indywidualnej konsultacji, aby był czas na uzyskanie szczegółowych 

informacji. Zapytaj czy nauczycielka widzi jakaś prawidłowość w zachowaniu dziecka na przykład 

płaczliwość przed obiadem albo napady złości w poniedziałki lub gdy dziecko przegrywa w grze. 

Wspólnie przeanalizujcie sytuacje poprzedzająca wybuch złości, histerii. Zapytaj jak wygląda 

zachowanie dziecka na tle jego rówieśników z grupy. To często cenny punkt odniesienia. Dowiedz 

http://gajterapii.pl/lek-u-dziecka-leki-rozwojowe/


się jakie relacje dziecko ma z innymi osobami w klasie oraz  nauczycielami.  Jeżeli jest taka 

możliwość poproś o obserwację dziecka przez psychologa czy pedagoga zatrudnionego w 

placówce. 

 

Porozmawiaj z bliskimi 

Wspólnie z innymi członkami rodziny zastanówcie się jak Wy widzicie zachowanie dziecka. 

Czy  zdarzają się Wam sytuacje, w których widzicie że dziecko nie radzi sobie z emocjami. 

Spiszcie jakie to sytuacje i przeanalizujcie czy istniej jakaś prawidłowość ich występowania. Są 

dzieci, które bardzo się złoszczą gdy są głodne, inne stają się drażliwe gdy za długo siedzą w 

hałasie. 

Obserwuj zachowanie dziecka 

Zwróć uwagę jak radzi sobie z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami na przykład na placu 

zabaw, podczas gry wygraj z nim i zobacz jak się zachowa. Spróbuj sobie przypomnieć jak radziło 

sobie z emocjami jak było mniejsze. Czy był to spokojny niemowlak, czy każdą niedogodność 

sygnalizował głośnym wrzaskiem? Czy szybko się frustrował na przykład podczas nauki 

chodzenia? Jak się zachowywał gdy ktoś mu zabrał zabawkę albo zabronił gdzieś iść? 

 

Przemyśl jak Ty sobie radzisz z emocjami 

Najczęściej rodzice są pierwszymi modelami, którzy uczą dzieci jak reagować w trudnych 

sytuacjach. Zwróć również uwagę jak Ty zachowujesz się gdy jesteś zmęczony a sytuacja jest 

trudna – czy łatwiej Ci zaatakować czy wycofujesz się z kontaktu albo może udajesz „że wszystko 

jest ok”. 

 

Czy coś się dzieje w rodzinie? 

Zastanów się też czy ostatnio w życiu Waszej rodziny nie stało się coś co mogło zaburzyć jej 

funkcjonowanie. Pamiętaj dziecko jest jak radar – wyczuje napięcie jakie pojawia się w domu, nie 

ma szans, że go nie zauważy. Konflikt małżeński jawny bądź ukryty, rozwód, choroba, 

uzależnienie,  problemy finansowe, kłótnie rodzinne powodują u dziecka niepokój, który potem 

musi w jakiś sposób odreagować np. w kontakcie z rówieśnikami. 



 

Szukaj rozwiązań 

Gdy wnikliwie przeanalizujesz sytuacje, w których dziecko nie radzi sobie z emocjami być może 

odkryjesz pewne prawidłowości. Uwierzcie mi, dzieciaki chcą sobie radzić dobrze, ale nie zawsze 

mają na to siłę, pomysł i stosowne umiejętności. Następnym krokiem będzie zastanowienie się jak 

można zredukować / zmienić okoliczności, aby dziecko umiało sobie poradzić z trudną sytuacją . 

Pomyśl jak zregenerować dziecko aby miało siłę sobie poradzić oraz jak dać mu umiejętności, 

które pozwolą mu pokonać przeciwności.  Być może warto wtedy wybrać się  do psychologa 

dziecięcego, który pomoże Ci doprecyzować trudność dziecka i wskaże jakie działania 

diagnostyczne, terapeutyczne będą pomocne w jego przypadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARZĘBINKOWY KONKURS!!! 

Oto zwycięzcy z poprzedniego miesiąca: 

Dawid P. z grupy Borówki 

Leon S. z grupy Borówki 

Ignacy G z grupy Malinki 

  

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie :) 

Rozwiązanie zadań prosimy wrzucać do koszyczka 

Jarzębinki przy „Kąciku książki” na korytarzu 

przedszkolnym do 18 czerwca. Spośród wykonanych 

zadań zostanie wylosowana trójka zwycięzców.  

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla 3 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

 

 



Zadanie dla 4 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

 

 



Zadanie dla 5-6 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

Dorysuj drugą połowę :) 

 


