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WSPÓLNA WĘDRÓWKA PRZEZ KSIĄŻKĘ!
Seria książeczek z opaską przeznaczona jest do twórczej zabawy. Poruszający się 
element pozwala skupić uwagę na miejscach, które w danym momencie są ważne 
dla malucha lub szczególnie mu się podobają. Może też być wykorzystany jako 
pomocnik w objaśnieniu dziecku nowych pojęć czy sytuacji. Wspólna zabawa 
pomaga budować więź z dzieckiem oraz wzbogacać zasób jego słownictwa. Stanowi 
też trening umiejętności motorycznych, które mają znaczenie dla późniejszej 
nauki pisania. Książeczki z opaską są jednak przede wszystkim zaproszeniem do 
współtworzenia opowieści, która za każdym razem może mieć inny scenariusz. 
Książeczka Spacer po wsi to propozycja fascynującej wędrówki, w którą można 
wyruszyć bez wychodzenia z domu.

JAK SIĘ BAWIĆ?
Rozłóż książeczkę i umieść opaskę z kurką obok sznurka na pranie. Razem 
z dzieckiem możecie przesuwać kurkę i snuć opowieści o jej kurzej rodzinie, 
przywiązaniu do gospodyni, która codziennie przynosi świeże ziarno, spotkaniach 
z innymi zwierzętami i emocjach, jakie wzbudzają w niej kolejne przygody.  
Uwaga! Podróżować można po obu stronach książeczki.
Nasza mała kurka widzi, jak ciężko pracują gospodarze. Cieszy się razem z nimi 
z bogatych plonów i pomocy dzieci, które z ciekawością towarzyszą rodzicom 
w codziennych pracach. Trochę boi się kota, który przecież jest drapieżnikiem, 
dziwi się świnkom, uwielbiającym taplać się w błocie i podziwia krowę, która 
cierpliwie skubie trawę, a potem daje gospodarzom pyszne mleko. Czasem zaczepia 
mieszkającego tuż obok konika, który prycha w jej kierunku i prosi o chwilę spokoju. 
A co maluchowi podoba się na wsi? Które zwierzęta już zna? Może chciałby 
odwiedzić prawdziwe gospodarstwo i pojeździć na traktorze o warczącym silniku? 
Czy już wie, że kury znoszą jajka, krowy dają mleko, a ze zboża powstają na przykład 
pyszne bułeczki i makaron do rosołu? 
Książeczka Spacer po wsi może być okazją do rozmowy o emocjach, które towarzyszą 
dziecku podczas odkrywania świata. O tym, co lubi, co sprawia mu radość, czego 
się boi, co je intryguje. Dla maluchów, które jeszcze nie mówią, szczególnie ważne 
jest to, co mówi opiekun, jak określa poszczególne elementy obrazka i jak nazywa 
własne emocje. 

PIERWSZA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ
Bobasy uwielbiają kolory i proste obrazki. Żywo reagują na obiekty, które wzbudzają 
ich ciekawość. Książeczkę można rozłożyć na podłodze lub umieścić w łóżeczku, 
wtedy maluch będzie mógł podczas zabawy i odpoczynku obserwować ilustracje 



i odnajdywać na nich różne szczegóły. Warto wielokrotnie powtarzać nazwy zwierząt 
i miejsc w gospodarstwie, pokazywać słońce i chmury, by dziecko skojarzyło nazwę 
z towarzyszącym mu desygnatem. Mała kurka może zatrzymywać się w różnych 
miejscach na dłuższą chwilę, by utrwalić nazwę danego obiektu. Może też 
dynamicznie i z głośnym gdakaniem biegać po gospodarstwie, sprawiając tym wiele 
radości i śmiechu. 

TRENING SPOSTRZEGAWCZOŚCI - ZADANIA
Pierwszym zadaniem dla małej kurki może być zapoznanie się z innymi zwierzętami 
żyjącymi na wsi. Następnie wskazanie ziarenek, które są jej przysmakiem, a także 
pokazanie, gdzie stoi studnia, gdzie znajduje się zagroda dla świń, gdzie jest pole, 
z którego każdego lata zbiera się pyszne warzywa. Z czasem pytania mogą być coraz 
bardziej szczegółowe – jak na przykład znalezienie na obrazku grabi, wróbelka, siana, 
które jedzą świnki. Warto też odnaleźć charakterystyczne cechy danej pory dnia 
i pory roku ukazanej na obrazku - białe obłoczki na błękitnym niebie oraz ubrania 
dzieci i gospodarzy wskazują na to, że dzień jest ciepły i słoneczny.

Duże znaczenie ma podążanie za pytaniami dziecka, kurka może przejść w miejsce 
wskazane przez malucha i wyjaśnić mu dany element obrazka. Już pod koniec 
wieku niemowlęcego maluch będzie wskazywał na to, co go interesuje, w kolejnych 
miesiącach może też formułować proste pytanie „A co to?”

NAUKA LICZENIA – OD PIERWSZYCH MIESIĘCY ŻYCIA
Jeśli dziecko od pierwszych miesięcy życia słyszy, że dostaje jeden kawałek jabłka, 
dwa pomidorki, a trzy misie do zabawy, jednocześnie widząc te przedmioty, 
to w wieku przedszkolnym samo chętnie rozwinie umiejętność liczenia. 
Kilkunastomiesięczny bobas zauważy już, że na obrazku znajduje się jeden konik 
i jeden pies, za to rodzina kur jest bardzo liczna. Maluchy to bystrzaki i czasem 
potrafią same policzyć kilka przedmiotów, zaczynają też rozróżniać, że coś jest 
większe lub czegoś jest więcej. Liczba poszczególnych elementów na obrazku została 
tak dobrana, by ćwiczyć umiejętność liczenia – mamy na przykład jedną krówkę, dwie 
świnki, trzy gęsi, cztery elementy garderoby na sznurku. Dobrze jest uczyć dziecko 
samodzielnego wskazywania, by koncentrowało się na liczonych obiektach. Można 
porównać wielkość zwierząt na obrazku, podkreślając, które są większe, a które 
mniejsze. Ciekawie będzie też porównać liczbę dorosłych zwierząt i maluchów, które 
dopiero poznają życie na wsi.

KSIĄŻECZKA, KTÓRA ROŚNIE Z DZIECKIEM
Książeczka Spacer po wsi może rosnąć razem z naszą pociechą. Dla maluchów, 
które jeszcze nie mówią, szczególnie ważne jest to, co mówi opiekun, jak określa 
poszczególne elementy obrazka i jak nazywa własne emocje. Po pewnym czasie 
maluch może zacząć identyfikować swoje emocje z tymi opowiadanymi, coraz lepiej 
rozumiejąc, czym jest radość, w jakich chwilach czuje strach, a kiedy towarzyszy 
mu ekscytacja czy zaciekawienie. Starszak natomiast może już sam opowiedzieć 
historię, wymyślając perypetie małej kurki. Czy dodziobie się do robaka? A może jest 
wegetarianką i woli ziarno? Czy marzy czasami o lataniu? Jeśli tak, dokąd chciałaby 
polecieć? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można wymyślić, patrząc na obrazek.



TWORZENIE WIĘZI 
W przygodzie z książką najważniejszy jest wspólnie spędzony czas. Każda chwila 
uwagi poświęcona niemowlakowi procentuje w wieku przedszkolnym i późniejszych 
latach. Wspólna zabawa z opiekunem daje poczucie bezpieczeństwa i troski. Również 
zasób słów dziecka, które właśnie zaczyna mówić, zależy od tego, ile ciekawych 
wyrazów poznało w wieku niemowlęcym. Dzieci uważnie obserwują dorosłych, 
wsłuchują się w każde słowo i uczą się nie tylko nowych wyrazów, ale również 
przeżywania różnych emocji. Warto wczuć się w sytuację dziecka i za pomocą 
opowiadanych historii wyjaśniać, czym są radość, ciekawość, smutek, strach, wstyd, 
oraz dlaczego możemy odczuwać jednocześnie kilka emocji. Kurka może mieć ochotę 
na daleką wyprawę, może być zdziwiona, dlaczego ludzie tak dużo pracują, może bać 
się głośnego traktora i czuć smutek, że nie może nosić butów.  
Ma prawo do przeżywania tych wszystkich emocji, bo jest małą kurką, która dopiero 
odkrywa świat. Ale kot też może czuć strach i wstydzić się obcych, chociaż wydaje 
się mieć wszystko na oku. Może też szukać przyjaciół wśród zwierząt, które go 
unikają. Dziewczynka i chłopiec też mają swoje marzenia. Czasem chętnie pomagają 
rodzicom, a czasem zaszywają się w zakamarkach gospodarstwa, by poleżeć na sianie 
albo podroczyć się ze zwierzętami. Tak samo jak dzieci zwierząt mają lepsze i gorsze 
dni, czasem chcą się poprzytulać, a czasem złoszczą ich nawet zwykłe drobiazgi. 
Identyfikowanie emocji staje się szczególnie ważne, kiedy dziecko wkracza w wiek 
przedszkolny. W nowym otoczeniu staje przed wielkimi wyzwaniami. Książeczka 
Spacer po wsi może rosnąć z dzieckiem oraz służyć jako pomoc dla starszego 
rodzeństwa. Każda chwila spędzona z książeczką i każda opowiedziana historia ma 
szansę stać się dla malucha ważną lekcją, dlatego bądźmy kreatywni!

OPINIA PSYCHOLOGA
Zapraszam Państwa do wspólnego spędzenia czasu z dzieckiem w towarzystwie 
książeczek, które mogą być okazją do edukacji oraz tworzenia więzi. Małe dzieci 
chętnie poznają świat, który ich otacza, są nim zainteresowane. Pokazując im 
ilustracje oraz opowiadając o tym, co widzimy na obrazkach, rozszerzamy ich 
słownictwo. Dodatkowym atutem książeczek jest poruszający się element, który 
zwiększa ich atrakcyjność oraz stymuluje rozwój motoryki małej (sprawność dłoni 
i palców). Kilkumiesięczne niemowlaki chętnie biorą do ręki książki obrazkowe, co 
pozwala im na oswojenie się z nimi tak, by w przyszłości czytanie coraz dłuższych 
tekstów było przyjemnością. Ponadto, mówiąc do dziecka i spędzając z nim 
atrakcyjnie i wartościowo czas, budujemy więź, która jest podstawą rodzicielstwa.
Każda z książeczek daje nam różne możliwości rozmów z dzieckiem. Spacer po wsi - 
przy pomocy książeczki możemy wprowadzić dziecko w świat wsi, poznać zwierzęta, 
które można na niej spotkać, a także pokazać dziecku różne czynności związane 
z prowadzeniem gospodarstwa.
 Izabela Osmańska-Kutryba, psycholog
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