
Lubicie malować? Każde dziecko lubi,
prawda? A ja znam nawet pewną dziew-
czynkę, która ma swoje królestwo kredek.
Usiądźcie więc wygodnie, zamknijcie oczy i
posłuchajcie. W pewnym domu mieszka sobie
pewna dziewczynka, która ma na imię Mar-
tynka. Jest to niezwykła dziewczynka, bo cho-
ciaż ma dopiero osiem lat i jest uczennicą
pierwszej klasy, to właśnie ta dziewczynka
ma swoje królestwo. Naprawdę. Nazywa się
ono Kredkowo, bo Martynka bardzo, ale to
bardzo lubi kredki, a kredki uwielbiają tańczyć
w paluszkach dziewczynki.

– Ja chcę! Ja chcę! I ja tak bardzo chcę! –
wołają niecierpliwe kredki, czekając na swoją
kolej. 

A jak już znalazły się w palcach Martynki,
to rysowały i rysowały. Raz narysowały kolo-
rowy domek, innym razem roześmiane sło-
neczko, albo wiosenne kwiatki, a kiedy indziej
zaczarowaną tęczę, a nawet koronę, w której
Martynka wyglądała właśnie tak, jak królewna
powinna wyglądać. Codziennie, jak przystało
na władczynię, Martynka robi przegląd swego
królestwa. Trzeba przecież tym i tamtym
kredkom modnie utemperować fryzurki, inne,
wciąż roztańczone, spokojnie poukładać w
pudełku, a nad niektórymi trzeba mocno za-
stanowić się, jakie to zlecić im zadanie wagi
państwowej, czyli co mogą namalować na
laurce lub dużym obrazku. A gdy już cale kró-
lestwo Kredkowo jest już uporządkowane,
Martynka rozpoczyna prezentację swego ko-
lorowego wojska. Rozkłada wtedy na stole
białe kartki papieru, a kredki posłusznie tań-
czą: a to niebieski taniec, a to różowy, a to
zielony, a to biały lub fioletowy. I każdy taniec
ma inną melodię: raz tańczą szybko, raz
wolno, majestatycznie, a niekiedy tylko po-

ruszają główkami. Kiedyś do Martynki zaj-
rzało przez okno słońce, trochę zakatarzone i
przyblakłe. 

– Ojej, ale tu u ciebie kolorowo! A za oknem
szaroburo i nawet świecić mi się nie chce,
kwiatów też jeszcze nie ma, z którymi tak lu-
bię bawić się w łapki. I do wiosny jeszcze da-
leko – narzekało smutne słoneczko. 

– Ależ kochane słoneczko, jeśli chcesz, to
zaraz narysuję twoją zabawę z kwiatami.
Patrz, jak moje kredki podskakują do góry,
żeby tylko szybko coś wesołego narysować!

I Martynka ze swoimi kredkami szybko na-
rysowała wesołe, uśmiechnięte słoneczko ba-
wiące się w łapki z dużym wesołym kwiat-
kiem. I zrobiło się wtedy tak radośnie! I nie
wiadomo, czy to za sprawą całej armii roz-
tańczonych, wesołych kredek, czy za sprawą
chętnych do pracy rączek Martynki, czy za
sprawą jakichś czarów... W każdym razie świat
stał się piękniejszy i już. A słoneczko
uśmiechnęło się i od razu zaczęło cieplej i we-
selej świecić. •

SłOwem malOwaNe POczytajmy razem

Czesław Piotr Kondraciuk 

KULIG 
Suną sanki za sankami,
śnieg się bieli w blasku słońca,
konie dzwoniąc dzwoneczkami
pędzą, pędzą w dal bez końca.
Oszalały wiatr swawolnik,
pogwizduje, to znów śpiewa,
nastroszonej Pani Zimie
bieluteńki szal porywa.

Nina Opic

Martynka i jej kredki 
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Który kotek napije się mleczka? 

cO Kraj, tO OByczaj

„Koty udały się Panu Bogu” – pisała w jed-
nym z wierszy Wisława Szymborska. 17 lu-
tego przypada Światowy Dzień Kota. 

Święto zostało ustanowione po to, aby pod-
kreślić znaczenie obecności kotów w życiu
człowieka i zwrócić uwagę na los porzuconych,
bezdomnych i wolno żyjących osobników.
Światowy Dzień Kota obchodzony jest we Wło-
szech już od 1990 roku, zaś w Polsce od 2006
r. Natomiast w Stanach Zjednoczonych koty

obchodzą swoje święto – National Cat Day –
29 października. 

Koty towarzyszą człowiekowi od bardzo
dawna. Już w starożytnym Egipcie zwierzęta te
były traktowane z wyjątkowym szacunkiem.
Obecnie koty są jednymi z najpopularniejszych
zwierząt domowych. Kiedyś traktowane przede
wszystkim jako zwierzęta łowne, mające poma-
gać zwalczać w gospodarstwie domowym szkod-
niki – myszy, dziś coraz częściej uznawane są za
czworonożnych członków rodziny. •

Kocie święto
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wyBItNI POlacy

Kardynał Stefan
wyszyński –
nazywany Pry-
masem Tysiąc-
lecia. W tym
roku przypada
100. rocznica jego
urodzin oraz 40. rocz-
nica śmierci.

Stanisław lem –
pisarz, wybitny
przedstawiciel
polskiej fanta-
styki, do dziś
zaliczany do naj-
poczytniejszych pi-
sarzy science-fiction
na świecie. W tym roku przypada
100. rocznica jego
urodzin.

cyprian Kamil
Norwid – w
tym roku przy-
pada 200. rocz-
nica urodzin tego

poety, jednego z najwybitniejszych
twórców okresu polskiego roman-
tyzmu.

Krzysztof Kamil
Baczyński –
zwany czasem
„poetą z karabi-
nem”, gdyż zgi-
nął w Powstaniu
Warszawskim, ma-
jąc zaledwie 23 lata. W
tym roku obchodzimy 100. rocznicę
jego urodzin.

tadeusz róże-
wicz – wy-
bitny poeta,
dramaturg,
prozaik i sce-
narzysta. W
tym roku przy-
pada 100. rocz-
nica jego urodzin. 

Zachęcamy, aby dowiedzieć się więcej
o tych postaciach! •

Patroni Roku 2021
Każdego roku Sejm RP wybiera osoby i wydarzenia, które ze
względu na przypadające w danym roku okrągłe rocznice
będą w sposób szczególny celebrowane. Czy wiecie, kto zna-
lazł się wśród Patronów Roku 2021?
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NauKa Przez zaBawę  Archiwum WEM

POdPOwIada ala

Co zrobimy z wierszykiem?
Tadeusz Kubiak 

BIEGAły
PTASZKI 

Biegały ptaszki, biegały

Po śniegu jak płótno białym.

Stukały dziobkiem w okienko.

– Rzućcie nam prosa ziarenko!

Wybiegły dzieci z przedszkola,

Sypią ziarenka na pola.

Ptaszki ziarenka zebrały

I dalej – frr!– poleciały.

Proponowane tu zajęcia z wierszem przygotowałam
dla wychowawczyń przedszkoli i szkół, jednak nadają
się one także do wykorzystania przez rodziców, bab-
cie, dziadków i innych opiekunów małych dzieci. Wy-
starczy znaleźć chwilę czasu i wejść w rolę pośrednika
lektury. Wszystkim chętnym życzę powodzenia we
wprowadzaniu dzieci w świat literatury.
Pomoce
Dużo kartek papieru zwiniętych w kulki, kartki pa-
pieru rysunkowego A4, kredki.
Wykonanie
Dzieci stoją luźnej gromadce.
P.: Jest zima, wszędzie leży śnieg, a my jesteśmy
ptaszkami. Jest nam zimno i jesteśmy
bardzo głodne. Będzie nam cieplej jeśli przytulimy się
do siebie.
Prowadząca przygarnia dzieci do siebie, aby wszyscy
stworzyli ciasną grupę.
P.: Już jest lepiej, ale trzeba potupać. Klaszczmy i
tupmy.
Wszyscy wykonują zadanie.
P.: O, ktoś rzucił ziarenka! Biegnijmy tam.
Dzieci rozbiegają się po sali.
Prezentacja wiersza
Ekspresja ruchowa
Prowadząca dzieli dzieci na „ptaszki” i „dzieci”.
Każde z „dzieci” bierze kilka papierowych kulek.

P.: Teraz będziemy ptaszkami z wiersza. Spróbujmy
robić to samo co przedtem, ale powtarzając słowa
wiersza w rytmie ósemek. Na słowa „sypią ziarenka”
„dzieci” wyrzucą wysoko papierowe kulki – to będą
nasze ziarenka, a na słowo „Frr!” – „ptaszki” roz-
biegną się po sali, aby je zjeść.
Dzieci wraz z prowadzącą wykonują zadanie. Najpierw
powtarzają słowa za nauczycielką, następnie powta-
rzają zadanie, próbując mówić tekst od razu. Po kilku
powtórzeniach zmieniamy role.
Ekspresja plastyczna
P.: Narysujcie ptaszki, które latają nad naszym przed-
szkolem (szkołą, domem) i szukają okruszków.

Wykorzystano metodę ekspresywnego wykonania utworów poetyc-
kich opisaną w: A. Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa czyli droga
ku wrażliwości, Rzeszów 1999.

KrzyżówKa

1. Okres zimowych zabaw
2. Kwiat z kolcami
3. Przyjęcie po ślubie
4. Symbol miłości
5. Na głowie panny młodej
6. Patron zakochanych
7. Miesiąc, w którym obchodzimy Święto Zakochanych
8. Na palcu narzeczonej
9. Słodkie na prezent
10. Romeo był jej ukochanym

HaSłO: ..............................................................

jeśli nie znasz
jakiegoś hasła,

zapytaj rodziców 
lub dziadków 
– na pewno 
będą znać

odpowiedź!
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KĄcIK rOdzIca

Zmysł dotyku to pierwszy, jaki na-
bywamy jako niemowlęta. Tak
naprawdę kształtuje się u dziecka
będącego jeszcze w łonie matki,

natomiast po urodzeniu stanowi jedną z
form komunikacji u maluszka.

Przytulenie zaspokaja jedną z najbar-
dziej podstawowych ludzkich potrzeb –
bezpieczeństwa. Dotyk rodzica ma
ogromną moc, czego często nawet sobie
nie uświadamiamy. Jak się okazuje, dzięki
przytulaniu stymulujemy rozwój neuro-
nów i połączeń między nimi. Pomiędzy 3.
a 7. rokiem życia następuje mielinizacja
najistotniejszych struktur w mózgu – to
czas najbardziej intensywnych zmian w
rozwoju psychoruchowym.

To właśnie w tym wieku rozwija się
sfera emocjonalna, poznawcza, społeczna
i kształtuje się relacja dziecka z otocze-
niem. Jest to niezwykle ważny okres w
życiu – od niego w dużej mierze zależy,
jaka nasza pociecha będzie w przyszłości.

Dorośli także potrzebują się przytulać,
mimo iż czasami z różnych powodów ro-
bią to niechętnie. Mamy odmienne cha-
raktery i nie każdy potrzebuje tyle samo
bliskości. Jednak – jak podają naukowcy
– warto się przytulać, ponieważ niesie to
ze sobą wiele korzyści zdrowotnych i nie
chodzi tu tylko o emocje.

Organizacja British Heart Foundation
przeprowadziła badania, które wykazały,
że już 20 sekund przytulania nie tylko re-
dukuje stres, ale także ma korzystny

wpływ na serce: obniża tętno i ciśnienie
krwi.

Z kolei naukowcy z Carnegie Mellon
University (CMU) w USA udowodnili, że
przytulanie wzmacnia system odporno-
ściowy – badani, którzy podczas leczenia
byli przytulani, szybciej radzili sobie z in-
fekcją niż osoby, które nie miały takiego
kontaktu. 

Zbliżają się Walentynki to świetny
czas, aby wytłumaczyć dziecku, jak ważna
w życiu jest miłość. Porozmawiajmy z na-
szym dzieckiem na temat zwyczaju wa-
lentynkowego, okazywania miłości  bli-
skim osobom. Walentynki mogą stać się
Dniem Przytulania, aby przypomnieć
dzieciom o tym ważnym geście przyjaźni
i miłości. 

co jeszcze możecie zrobić wspólnie 
w walentynki?
 Zróbcie wspólnie walentynkową

laurkę.
 Upieczcie serduszkowe ciasteczka.
 Zróbcie drzewko miłości.
 Przeczytajcie książeczkę.

 Sylwia wadach KloczKowSKa

Bibliografia:
– https://www.focusnauka.pl/artykul/przytulanie-

gaskanie-dotyk-niezbdne-do-ycia?page=5
– https://ponadwszystko.com/walentynki-porozmaw-

iajmy-o-uczuciach/

Podczas przytulania organizm wydziela oksytocynę
– zwaną potocznie hormonem więzi społecznych czy
hormonem przywiązania. Im wyższy poziom oksyto-
cyny w organizmie, tym człowiek jest bardziej
otwarty na innych ludzi, co pomaga mu w budowa-
niu relacji z innymi.

Przytulajmy się – nie tylko w walentynki! dotyk
okazuje się wyjątkowo ważny dla naszego rozwoju, 
inteligencji i zdrowia

Przytul
mnie!

 Archiwum WEM

Czy wiecie, jaki jest najlepszy sposób na udany dzień? Niedźwiadek nie wiedział, dopóki
Tata Niedźwiedź pewnego dnia nie zdradził mu w sekrecie, że wystarczy się mocno do ko-
goś przytulić. I tak zaczyna się niezwykła przygoda ojca i syna. Wędrują razem przez las i
przytulają każdego, kogo spotkają na swojej drodze – czy jest to malutka Gąsienica, czy
wielka Anakonda. 
„Proszę mnie przytulić” to pełna humoru, a zarazem wzruszająca, opowieść o tym, że
jeden mały, ale płynący z głębi serca, gest, może zmienić w naszym życiu bardzo wiele. 

Przytulanie ma pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka 


