


Ferie zimowe 2022 będą wyglądać inaczej niż dotychczas. Tego należało się 

spodziewać. Szalejąca epidemia wirusa, niespodziewane kwarantanny dokuczają także 

dzieciom. Wszystkie te ograniczenia i obostrzenia mają oczywiście na celu zapanowanie nad 

epidemią i zapewnienie nam bezpieczeństwa. 

Ferie w domu z dzieckiem nie muszą być mniej atrakcyjne niż spędzone na wyjeździe. Jeśli 

dziecko nie wyjeżdża w ferie na zimowisko, nie oznacza to, że będzie się nudzić. Sprawdźcie, 

co robić w ferie w domu z dzieckiem?  

Ferie zimowe w domu także trzeba dobrze zaplanować wcześniej, aby były ciekawe dla 

dziecka. Zwłaszcza że tylko planując z wyprzedzeniem, zapewnisz dziecku najatrakcyjniejsze 

aktywności. Poza tym, jeśli nie opracujesz wcześniej planu na ferie zimowe w domu, może 

się skończyć tak, że dziecko spędzi te dwa tygodnie przed telewizorem czy komputerem. A 

przecież ferie zimowe mają mu zapewnić aktywny odpoczynek, naładować akumulatory,  a 

także są okazją do poszerzenia horyzontów, nauczenia się czegoś nowego czy rozwinięcia 

zdolności dziecka. W ciągu roku szkolnego zwykle nie ma na to wszystko czasu. 

Co robić w ferie w domu z dzieckiem? 

• Gry planszowe – w ferworze codziennych zajęć zwykle nie ma na nie czasu. A 

przecież gry to świetna zabawa dla całej rodziny. Uczą zdrowej rywalizacji, 

przegrywania, zapewniają emocje i mnóstwo śmiechu. Warto sięgnąć po klasyki, takie 

jak „Chińczyk”, „Warcaby” 

• Wspólne gotowanie – wypróbowywanie nowych przepisów, a także nauka gotowania 

prostych, podstawowych potraw to dobry sposób na spędzenie czasu razem. Wspólne 

pichcenie zbliża do siebie członków rodziny, a dziecko ma szansę na zdobycie 

pożytecznych umiejętności. Kto wie, może pociecha odnajdzie w sobie talent do 

pieczenia i gotowania? 

• Malowanki i rysowanki - ferie zimowe to doskonały czas, by rozwinąć nowe hobby. 

Może nauczycie się z dzieckiem nowej techniki malowania? Może kupicie sztalugi i 

pobawicie się w prawdziwych malarzy? 

• Teatrzyk - pobawcie się razem w teatr! Przygotujcie scenografię i kostiumy, nauczcie 

się prostych ról. Taka zabawa przyniesie wam mnóstwo radości, a w dziecku być 

może obudzi nowe zainteresowania. Fantastyczne scenografie przygotujecie z.… 

tektury! 

• Oglądanie bajek z twojego dzieciństwa - iście bajeczny pomysł! Ty zafundujesz sobie 

trochę przyjemności, a dziecko będzie zachwycone. Kto nie lubi oglądać klasyki?  

• A może gdzieś leży zakurzony album lub płyty z muzyką? 

• Jeśli przyroda zrobi nam niespodziankę i sypnie śniegiem, wykorzystajcie ten czas na 

zabawy w ogrodzie       

Jakie zabawki edukacyjne warto kupić dzieciom? [TOP 10] 

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zabawki-interaktywne-zabawki-edukacyjne-aa-ujiS-wiAJ-b9qK.html


  

POCZYTAJ MI MAMO, TATO …” Zimowa bajka na dobranoc” 

 

 

Cicho, lekko i puszyście. Płatki śniegu spadają na parapet. Czasem łapią się za ręce, potem 

łączą przy oknie, układają jeden obok drugiego. Jak miło i ciepło być razem. Tworzy się 

poduszeczka ze śniegu. Lekki powiew wiatru strąca część płatków na ziemię. Niektóre z nich 

lecą dalej. Unoszą się, szybują i żeglują. 

Jeden płatek przyczepił się do skrzydełka małego ptaszka, który brodził w śniegu. Poleci 

zaraz do góry. Wróci do chmurki, a potem jeszcze raz spadnie kołysany wiatrem. Droga z 

nieba jest spokojna i bezpieczna. Śnieg otula świat. Przykrywa rozsypanymi obłoczkami. 

Czasem grubiej, czasem cieniej, czasem tu, czasem tam. 

Można się zatopić w puszystej, zimowej kołderce. Rozciągnąć ją i przytulić. Luli, luli, lu. 

Zmarznięte stopki kamieni odkrywa wiatr i przykrywa. Śpij, śpij. Twardo i bezpiecznie. 

Niech przyśni ci się wiosna i dzień, który obudzi mchy i żuczki. Teraz śpij. Niech przyśni ci 

się maj i sad pełen białych drzew, które urodzą jabłka i śliwki. 



Każda gałązka otulona ostrożnie faluje na wietrze. Patrzy z góry na zgubione liście. Zasnęły, 

posnęły, a są. Coś pod nimi pochrapuje. To jeż. Czy wiesz? Odpoczywa. Ciepło, miękko i 

dobrze, oj dobrze. 

Co będzie, gdy rozsypią się nocą gwiazdy na niebie? Zapalą lampki na płatkach śniegu i 

gałązkach. Uśpią ptaki w głębokich dziuplach. Zadzwonią na soplach pod dachem. Zamigocą 

na górce pod lasem. Pogadają z wiatrem i czasem, by płynął… 

Dzyń, dzyń, dzyń dzwoneczki u sanek, dzyń, dzyń, dzyń. Skrzypi mróz, skrzypi wóz, skrzypi 

czasem. Wiatr zamiata ślady pod lasem. 

A upierzone świerki szumią czasem. Jeden drugiego poklepuje po ramieniu. Poprawia puch 

albo strąca. Jest miło i spokojnie. Czas spać. Na śniegu jakaś uschnięta trawa rysuje źdźbło, 

potem je ściera i poprawia. Obok wysuszony kwiat pręży się od lodu, wygina do snu, 

spogląda w dół. Nuci kołysankę swoim snom. Rzuca cień. 

Gwiazdy migocą w mrok. To tu, to tam, to w bok. Cicho, miękko i puszyście. Cicho, miękko i 

sprężyście. To noc, by śnić, by spać .Śnieg jak miękka poduszeczka. Lekko dotyka, otula, 

przytula, więc śnij, więc śpij. Już czas. 

Celina Zubrycka 

 

ZIMOWE ZAGADKI 

Lepimy go, lecz nie z gliny ani z plasteliny. 

Dajemy mu miotełkę jako rękę, 

aby wyglądał dostojnie i pięknie. 

 

Nie mają kół, a suną po śniegu. 

Ze śnieżnej górki zjedziesz na nich na pazurki! 

 



 

Zimą na szybach obrazy maluje, 

a dzieci w noski poszczypuje. 

 

Co to za białe piórka sypie z nieba chmurka? 

 

 

 

 

Jak taka szyba się nazywa, 

co wodę zimą na stawie przykrywa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skąd się wzięły nazwy miesięcy?  

Styczeń - nazwa tego miesiąca pochodzi od słowa stykać, ponieważ na 

przełomie grudnia i stycznia stary rok styka się z nowym. Początkowo miesiąc 

ten nazywał się tyczeń. 

Luty  - nazwa miesiąca pochodzi od określenia srogich mrozów. Używano 

również takie określenia, jak sieczeń lub strąpacz. 

Marzec – nazwa marzec pochodzi od łacińskiego Martius, czyli miesiąc Marsa 

/boga wojny/. 

Kwiecień – a nazwa tego miesiąca pochodzi od rozkwitających kwiatów. 

Dawniej kwiecień nazywano zwodzikwiatem. 

Maj - od imienia rzymskiej bogini Mai pochodzi nazwa maj. 

Czerwiec – nazwa tego miesiąca pochodzi od wyrazu czerw oznaczającego 

larwę pszczoły. 

Lipiec  - nazwa pochodzi od lipy. 

Sierpień – dawniej sirzpień. Nazwa tego miesiąca pochodzi od używanego 

podczas żniw sierpa. Inna nazwa to stojączka. 

Wrzesień – natomiast nazwa tego miesiąca pochodzi od wrzosów. Dawniej 

używano też nazwy pajęcznik związanej z nićmi babiego lata. 

Październik - pochodzi od wyrazu paździerze, oznaczającego suche łodygi 

lnu. 

Listopad – nazwa miesiąca pochodzi od spadających liści. Listopadowe 

przysłowie: Jaki listopad, taki będzie marzec, prorokuje stuletni starzec. 

Grudzień to ostatni miesiąc roku. Panujący w tym czasie mróz grudzi ziemię, 

czyli zamienia ją w zamarznięte bryły. 

 

 

 

 



KARNAWAŁOWE ZWYCZAJE 

 

Okres karnawału, inaczej zwany zapustami, a zatem czas pomiędzy świętem Trzech 

Króli a Środą Popielcową jest dość szczególny w kulturze niemal każdego europejskiego 

kraju. Zwyczaje karnawałowe różnią się z zależności od państwa, a nawet od 

konkretnego regionu. Jeśli chodzi o tradycyjne zwyczaje karnawałowe w Polsce, mogą 

występować różnice pomiędzy zapustami na Kaszubach a na Kujawach. 

Korowody przebierańców, orszaki i kolędowanie 

Nieodłączną częścią karnawału niegdyś były pochody organizowane na wsiach i w miastach, 

ściśle połączone z kolędowaniem, które trwały aż do święta Matki Boskiej Gromnicznej, czyli 

do dnia 2 lutego. W pochodzie takim uczestniczyli ludzie przebrani w charakterystyczne 

kostiumy, między innymi anioła, diabła, śmierci, kominiarza czy doktora, a także zwierzęta - 

konie bądź kozy, choć bardzo często zamiast zwierząt występowali przebrani ludzie. Takim 

pochodom towarzyszyły zazwyczaj instrumenty tradycyjne, między innymi dudy, liry czy 

mazanki. W niektórych miejscowościach takie pochody organizowane są po dziś dzień. 

Zwyczaj ten był szczególnie popularny podczas zapustów na Kaszubach. 

Bal przebierańców, czyli nietypowi goście na zabawie 

Jednym ze zwyczajów karnawałowych w Polsce jest organizowanie zabaw, na których każdy 

uczestnik powinien posiadać odpowiednie przebranie na bal karnawałowy. Niegdyś w bogato 

zdobionych salach ratuszowych organizowano wystawne bale, czyli tak zwane reduty i uczty, 

którym często towarzyszyły maski, mniej zamożni mieszczanie i chłopi bawili się na 

domowych potańcówkach. Obecnie najczęściej kultywuje się tę tradycję karnawałową 

głównie wśród dzieci, które bawią się w szkołach i przedszkolach, jednak zdarzają się 

również zabawy z przebraniami na bal karnawałowy dla dorosłych, choć na tych częściej 

pojawiają się maski czy inne akcesoria, zamiast całych kostiumów. 

Tłusty czwartek - pączki i chrust 

W czasie tak zwanych zapustów polskie stoły uginały się od jedzenia, jednak punktem 

kulminacyjnym zawsze był tłusty czwartek. Wypada on niezmiennie w ostatni czwartek przed 

Środą Popielcową. Ideą tego dnia było spożywanie szczególnie tłustych rzeczy, a ponieważ 

przez cały karnawał jadano różnego rodzaju mięsa, w tym dniu dodatkowo zjadano również 

pączki z wielorakim nadzieniem. Oprócz pączków w domach wyrabiano także tradycyjny 

chrust, dziś znany pod nazwą faworków. Zgodnie z tradycją karnawałową, w tłusty czwartek 

należy zjeść przynajmniej jednego pączka, aby zapewnić sobie powodzenie i szczęście przez 

kolejny rok. 

Kulig 

To typowo szlachecka tradycja bardzo rzadko kultywowana w Polsce. Jednak w XVII czy 

XVIII wieku był to jeden z obowiązkowych zwyczajów karnawałowych. Wyższe warstwy 

https://godanparty.pl/produkty/uroczystosci-i-imprezy/karnawal/stroje-karnawalowe-damskie,2,148244


społeczne urządzały długie przejażdżki po lasach, saniami wyposażonymi w pochodnie, a cała 

podróż odbywała się w akompaniamencie muzyki. Taka rozrywka mogła trwać nawet kilka 

dni, podczas których rodziny szlacheckie odwiedzały się wzajemnie. 

Ostatki, mięsopust, czyli ostatnie dni karnawału 

 

Bardzo ważną rolę w polskich zwyczajach karnawałowych odgrywają ostatki, niegdyś 

nazywane mięsopustem (polski odpowiednik nazwy karnawał). Są to ostatnie trzy dni przed 

Środą Popielcową i rozpoczęciem Wielkiego Postu. W tym czasie w mieście organizowano 

domowe potańcówki czy bale, natomiast na wsiach cała młodzież zbierała się na hulanki. Jest 

to zwyczaj kultywowany po dziś dzień, wówczas organizowane są huczne zabawy z głośną 

muzyką i karnawałowymi dekoracjami. Cała zabawa, zarówno obecnie, jak i przed laty trwała 

do wybicia godziny dwunastej. Wówczas kończono zabawę, obwieszczając wszystkim 

początek postu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://godanparty.pl/produkty/uroczystosci-i-imprezy/karnawal/dekoracje-karnawalowe,2,148245


 

 

 

 

 

 



 

 

Pączki na tłusty czwartek – skąd ta tradycja?  

. Tradycyjnie w tłusty czwartek Polacy zajadają się pączkami, obwarzankami 

i faworkami nazywanymi również chrustem. Zjedzenie tych słodkich i tłustych 

przysmaków ma zapewnić szczęście w trwającym roku.  

Skąd jednak wywodzi się tradycja jedzenia pączków? W celu wyjaśnienia tego 

zwyczaju trzeba cofnąć się aż do średniowiecza. Właśnie wtedy przed 

rozpoczęciem Wielkiego Postu na dworach trwał okres „obżarstwa”, ponieważ 

konieczne było opróżnienie spiżarni z zapasów mięsa, owoców i cukru. 

Produkty te zepsułyby się podczas Wielkiego Postu, kiedy to ich spożycie było 

niemożliwe. Wtedy również zaczęto robić pierwsze pączki.  

Receptura średniowiecznych pączków bardzo różniła się od tych 

współczesnych. Smażono je z ciasta chlebowego, a do środka zamiast słodkości 

wkładano słoninę. Takie bułeczki popijano wódką.  

Pączki zbliżone do współczesnych pojawiły się dopiero w XVI wieku. Wówczas 

słoninę zastąpiono słodszym nadzieniem. Do środka wkładano m.in. migdały, 

jednak nie każda porcja zawierała słodką niespodziankę. Ten, kto ją znalazł, 

miał cieszyć się szczęściem i dostatkiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

CO TU NIE PASUJE? 

 



 

 

Z przedszkolnego Menu - smakołyki dla 

naszych Krasnali.  

 

 

DROŻDŻOWE BAŁWANKI CZYLI CIASTKA  

Przygotuj: 

• dwa i pół kubka mąki pszennej, 

• czubatą łyżkę cukru, 

• pół kubka ciepłego mleka, 

• pół kostki stopionego masła, 

• cukier waniliowy, 

• paczkę suszonych drożdży,  

• szczyptę soli, 

• trzy jajka, 

• jajko do posmarowania 

bałwanków, 

• mąkę do posypania stolnicy, 

• oraz miskę, stolnicę, sitko do 

przesiewania mąki, kubek, 

filiżankę, pędzelek, folię 

aluminiową, blaszkę do pieczenia. 

 

• Jajka umyj starannie pod bieżącą wodą i wbij je do miseczki. 

• Mąkę przesiej do miski i zrób w niej dołek. Wsyp drożdże i cukier. Wlej mleko, masło 

oraz jajka i zagnieć ciasto. Przykryj je ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce. 

• Kiedy ciasto wyrośnie, połóż je na stolnicy posypanej mąką. Uformuj z niego 

bałwanki (podobnie jak na rysunku) i ułóż na blaszce wyłożonej folią aluminiową. 

• Jajko wbij na talerzyk i rozbełtaj widelcem. Posmaruj nim bałwanki. Włóż do 

nagrzanego do temperatury 220°C piekarnika na około 15 minut. 

 

 

 



Puszyste pączki drożdżowe w wersji mini. To klasyczne pączki, tylko 

że małe. Zrobiłam je bez nadzienia i obtoczyłam w cukrze. Wszyscy je uwielbiają, a 

szczególnie dzieci, którym nie zawsze pasuje nadzienie w pączkach. Oczywiście nic nie stoi 

na przeszkodzie, żeby je po upieczeniu nadziać, ale również bez nadzienia pączki są 

przepyszne. 

Składniki na ok. 20 sztuk: 

Ciasto drożdżowe:  

• 250 g mąki pszennej 

• 125 ml mleka 

• 15 g świeżych drożdży 

• 2 żółtka 

• 30 g cukru 

• 40 g masła 

• szczypta soli 

• 1 łyżka rumu (wódki lub soku z cytryny) 

Do obtoczenia: 

• 30 g cukru 

• 3 łyżeczki cukru waniliowego 

Sposób przygotowania: 

1. Przygotować zaczyn. Lekko ciepłe mleko wymieszać z 1 łyżeczką cukru, 

pokruszonymi drożdżami i ok. 4 łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić w 

ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10- 15 minut. 

2. Masło roztopić. 

3. Resztę z 250 g mąki wsypać do dużej miski. Dodać wyrośnięty zaczyn, żółtka, resztę 

cukru i szczyptę soli. Zacząć wyrabiać ciasto. Podczas wyrabiania wlewać stopniowo 

roztopione, chłodne masło, a następnie rum. Wyrabiać kilka minut, aż ciasto będzie 

elastyczne. (Polecam zagnieść ciasto robotem kuchennym, używając haka do 

zagniatania ciasta). 

4. Miskę z ciastem przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu na ok. 1 

godzinę, aż podwoi swoją objętość. 

5. Odrywać z ciasta kawałki ważące po ok. 25 g i formować z nich okrągłe kulki. (Ręce 

oprószyć mąką). Układać je na posypanym mąką blacie i przykryć ściereczką do 

wyrośnięcia na ok. 20- 30 minut. Pączki powinny być leciutkie i puszyste. 

6. Pączki smażyć partiami na rozgrzanym tłuszczu w dużym garnku z obu stron. 

(Tłuszczu musi być dużo, aby pączki swobodnie w nim pływały. Temperatura tłuszczu 

powinna wynosić ok. 170°C). Pączki wkładać wyrośniętą stroną w dół i smażyć ok. 

1,5- 2 minut z jednej strony.Usmażone pączki układać na ręcznikach papierowych, 

aby tłuszcz ociekł. 

W miseczce wymieszać cukier i cukier waniliowy. Lekko ciepłe pączki wkładać 

pojedynczo do miseczki i obtoczyć w cukrze. 

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/polprodukty-cukiernicze/377-cukier-waniliowy


Z KĄCIKA SPECJALISTY 
 

 

 

Zaburzenia koncentracji. Robi wszystko „na odwal się” albo godzinami 

„buja w obłokach” 

Różne oblicza problemów z koncentracją 

Bywa, że dziecko jest pełne energii, wręcz hiper aktywne, jednak brakuje mu cierpliwości w 

wykonywaniu powierzonych zadań, a każdy bodziec zewnętrzny jest czynnikiem 

rozpraszającym. Zazwyczaj dziecko przeszkadza w szkole, ponieważ nie potrafi spokojnie 

siedzieć w ławce, bez zaczepiania innych osób i przerywania nauczycielowi. Zwracanie uwagi 

nierzadko skutkuje irytacją i zdenerwowaniem, a niestandardowe zachowania są częstą 

przyczyną odrzucenia dziecka przez rówieśników. Specjaliści przyporządkowują takie objawy 

do zaburzeń uwagi typu aktywno-kompulsywnego. 

Całkiem inny wachlarz zachowań prezentuje dziecko z deficytem uwagi typu pasywnego, u 

którego nie występuje hiperaktywność czy zachowania impulsywne. W tym przypadku 

pociecha jest powolna i zamyślona – nierzadko mówi się, że „błądzi z głową w chmurach” czy 

„myśli o niebieskich migdałach”. Podjęcie, ale też i wykonanie, jakiegokolwiek zadania 

zajmuje dziecku bardzo dużo czasu, ponieważ stale się ono rozprasza, uciekając myślami w 

inne miejsce. 

Jak ogólnie rozpoznać zaburzenia uwagi u swojego dziecka? Z pewnością ciężko mu skupić 

się w otoczeniu jakichkolwiek bodźców zewnętrznych, nie tylko przy włączonym telewizorze, 

ale przy wszelkich drobnostkach. Twoja pociecha może też nie reagować na Twoje słowa, 

zupełnie tak, jakby ich nie słyszała. Dzieci z zaburzeniami koncentracji rzadko dbają o 

organizację i porządek w swoim otoczeniu, a na porządku dziennym jest gubienie zabawek i 

artykułów szkolnych. Często można również zauważyć objawy w sferze emocjonalno-

społecznej, do których zaliczają się problemy z kontrolowaniem emocji, konflikty z 

rówieśnikami czy niestabilność emocjonalna. 

Gdy deficyt uwagi jest objawem większych problemów – 

ADHD i ADD u dzieci 

Nie należy doszukiwać się problemów z koncentracją u dzieci poniżej 5. roku życia, 

ponieważ ich uwaga jest jeszcze mimowolna, czyli bardzo podatna na wszelkie nagłe zmiany 

w otoczeniu. Zmiany w tym zakresie kształtują się dopiero pomiędzy 5 a 7 rokiem życia, więc 

odpowiednia diagnoza zaburzeń uwagi jest możliwa dopiero po tym okresie.  



Jeżeli niepokojące objawy występują już jakiś czas, warto udać się z dzieckiem do psychologa 

dziecięcego lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie specjaliści ustalą przyczyny 

zaburzeń koncentracji u dziecka i pomogą je usunąć. 

Często wystarczą ćwiczenia koncentracji i niewielkie zmiany w otoczeniu, na przykład 

wyeliminowanie czynników rozpraszających, by dziecko poprawiło swoją zdolność do uwagi. 

Czasami jednak występujące objawy są składową złożonych zespołów, przy których niezbędne 

może być wprowadzenie specjalistycznej psychoterapii, a nawet farmakoterapii. Najczęściej 

występującym schorzeniem jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 

(ADHD), a także zespół zaburzeń koncentracji bez nadruchliwości (ADD). 

Warto podkreślić wieloczynnikową etiologię tych zespołów. Naukowcy przypuszczają, że mają 

one podłoże genetyczne i są związane z zaburzeniami w obrębie układu nerwowego. Nie 

zmienia to faktu, że diagnostyka ADHD czy ADD jest ciężka i długotrwała, ponieważ nie 

istnieje wyraźna granica pomiędzy tymi schorzeniami, a zaburzeniami koncentracji 

wpisującymi się jeszcze w normę. Dlatego tak ważne jest, by wybrać doświadczonego 

psychologa dziecięcego, który zwróci uwagę na subtelne różnice w zachowaniu dziecka. 

Jak reagować na problemy z koncentracją u dzieci? 

Niezależnie od przyczyny deficytu uwagi u Twojego dziecka, nie należy bagatelizować tego 

problemu. Odpowiednie podejście rodziców i ćwiczenia koncentracji mogą pomóc dziecku 

uniknąć trudności szkolnych oraz konfliktów z rówieśnikami. W przypadku ADHD czy ADD, 

wczesna diagnoza oraz specjalistyczna terapia u psychologa lub psychiatry dziecięcego, 

zmniejszy szanse na utrzymywanie się objawów tych schorzeń w dorosłym życiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie informacje i obrazki zostały zaczerpnięte z internetu. 

Opracowała: Jolanta Oporska. 

https://poradnia-harmonia.pl/psycholog-dzieciecy-warszawa/
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