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Pan Henio ...

Pan Henio to skarpetnik zwyczajny. Zamieszkuje obszary domowe, zazwyczaj 
bytuje w parach i dużych społecznościach.Zdarzają się jednak wyjątki, i Henio jest 
skarpetnikiem - samotnikiem.  

Któregoś dnia, po pobycie w pralkowym SPA, Henio stwierdził że się nudzi i 
bardzo  chce w życiu przeżyć Przygodę. 

Słyszał że jest to ciekawa rzecz i postanowił spróbować...



Dzień 1  - Henio rysuje mapę 
Żeby gdziekolwiek dojść, trzeba mieć mapę. Jeżeli jej nie mamy, trzeba sobie ją 
narysować. I tak zrobił Henio - narysował mapę Mieszkania, kontynentu,  w którym 
mieściło się kilka małych państw - Salon, Kuchnia, Sypialnia, Łazienka, Pralnia, 
Przedpokój, Toaleta i miejsce tylko dla odważnych - Szafa... 



Co ćwiczył Heniu podczas rysowania mapy?

1. Ćwiczenia wyobraźni przestrzennej - poznanie układu mieszkania.
2. Przy nanoszeniu poszczególnych pomieszczeń na kartkę, Henio potrzebował 

wsparcia,  jednak nie chciał aby go wyręczać. 
3. Heniu ćwiczył również sprawność manualną, a że już umiał pisać, nie 

potrzebował karteczki z drukowanym zapisem nazw poszczególnych 
pomieszczeń, do samodzielnego przepisania. 

4. Heniu może jeszcze narysować na mapie meble czy inne sprzęty, znajdujące 
w danym pomieszczeniu, jeśli oczywiście znajdzie czas podczas przeżywania 
przygód. 





Dzisiaj Henio zwiedzał Kuchnię. 
Stwierdził, że panuje tutaj niezły harmider i postanowił wszystko poukładać. 

1. Nauczył się składać ściereczki kuchenne, w kwadraty, trójkąty, prostokąty.
2. Przypomniał sobie jak nazywają się figury geometryczne, i poszukał ich w całej 

kuchni - kształt szafek, okien itp. Ze ściereczki nie udało mu się ułożyć koła, 
jednak w przestrzeni kuchennej odnalazł całkiem sporo rzeczy w tym kształcie- 
talerze, pokrywki, garnki i kubki też u góry miały kształt koła. 

3. Ściereczki posegregował wg. kolorów i wzorów, później wg. wielkości, następnie 
znowu je równo składał. 

Co ćwiczymy ? - rączki, które przygotowują się do nauki pisania, wyobraźnie przestrzenną i umiejętność manipulowania 
w niej , utrwalamy kształty i nazwy figur geometrycznych, umiejętność klasyfikowania wg. określonej cechy. 



4. Henio spojrzał do szafki z garnkami… o! trzeba je poukładać! Równo, od 
największego do najmniejszego. I trzeba je posegregować, wg. przeznaczenia. 
Patelniom także przyda się mały porządek, zawsze można je dodatkowo wytrzeć 
czystą ściereczką, albo przełożyć kawałkami filcu, żeby się nie rysowały 
(wszystkim wiadomo, że patelnia lubi przygody, i często ma na sobie różnego 
rodzaju rysy, wgniecenia, obicia). 

5. Po garnkach przyszedł czas na plastikowe pojemniki - to dopiero zabawa! Małe, 
duże, płytkie, głębokie! Kwadratowe i okrągłe, z pokrywkami lub bez :) Henio 
równo je układał, przekładał, segregował, dopasowywał… Pojemniki bardzo lubią 
taką zabawę, ani jeden się nie zniszczył :) Można je porównywać, który jest 
większy, mniejszy, wyższy, niższy, szerszy, węższy. 

Co ćwiczymy ? - umiejętność klasyfikowania wg. wielkości, przeznaczenie, małą motorykę,  segregowanie wg. 
kształtu. 



6. Henio odkrył płyn do mycia naczyń - postanowił więc umyć kilka plastikowych 
naczyń. W jednej miseczce miał ciepłą wodę z odrobiną płynu do mycia i gąbkę, w 
drugiej chłodną wodę. Mył i  robił piankę w ciepłej wodzie, płukał w chłodnej, 
przelewał wodę, sprawdzał ile się zmieści wody w danym pojemniku, czy do 
pojemników o różnych kształtach zmieści się tyle samo. 
Sprawdzał również czy piankę do mycia naczyń można włożyć do pojemników - 
próbował samodzielnie, lub za pomocą łyżki. 

Henio jest bardzo porządną skarpetką, po zabawie dokładnie wszystko wytarł
w suchą ściereczkę oraz posprzątał blaty kuchenne, zlewozmywak, odłożył też 
wszystko na miejsce. 

Co ćwiczymy ? - ciepła i zimna woda to wspaniała zabawa sensoryczna dla dziecka. Nabieranie piany ćwiczy sprawność 
manualną, a zabawy z różnymi pojemnikami, zabawy z wodą pozwalają  zaobserwować,  jak taka sama ilość cieczy 
wygląda w naczyniach o różnych wielkościach i kształtach o  odkryć  zależność  ilości płynów od wielkości naczynia.



7. W kuchni Henio zauważył całą szafkę skarbów - dobrze wie, że nie wolno bawić 
się jedzeniem, ale odrobina ryżu czy maki, wykorzystana w dobrym celu, nie jest 
marnotrawstwem. 

Postanowił zrobić masę solną (1 szklanka mąki, 1 szklanka soli, wody dolewać po 
trochu, aby wyrobić plastyczne ciasto). Lepił z niej wszystko, co mu przyszło do 
głowy - placki, kulki, wałki, ludziki, ślimaki. Postanowił, że rzeczy z masy 
plastycznej upiecze w piekarniku, i po około 30 minutach w 180 stopniach miał 
wszystko gotowe. Poczekał aż będa zupełnie zimne, i wszystko pomalował 
farbkami. Teraz ma piękną kolekcję figurek z masy solnej!

  

Co ćwiczymy ? - sprawność manualną, napięcie mięśniowe, wyobraźnie, umiejętnośc rozplanowania kompozycji na 
płaszczyźnie,  tworzenie elementów  dekoracyjnych. 



8. Henio poszukał plastikowej, małej butelki (po soczku, actimelu itp.), wsypał do 
jednej trochę ryżu, do drugiej kilkanaście ziaren fasoli, do trzeciej trochę grochu. 

Otwory z butelek zakleił, żeby się nic nie wysypało. 
Miał już swoje instrumenty muzyczne, będzie z nich korzystał przy wspólnym 

śpiewaniu z innymi skarpetkami lub słuchaniu muzyki. 

9. Groch, fasolka i ryż to świetny materiał do przeliczania (z ryżem w małej ilości). 
Henio liczył do 10, układał w pary, sprawdzał czego jest więcej lub mniej, co 
zajmuje więcej miejsca w pudełeczku po zapałkach, czego więcej wejdzie do 

takiego pudełka. 

Co  ćwiczymy?- poczucie rytmu, słuch, motorykę małą (ćwiczenia nadgarstka i chwytu pęsetowego), przeliczanie jeden, 
dwa, trzy… itd oraz pierwszy, drugi, trzeci. 

Co ćwiczymy? - sprawność manualną, poczucie rytmu, aktywizujemy  obie półkule mózgowe rozwijając zdolności 
motoryczne, słuchowe, werbalne



10. W kuchni Pan Henio znalazł szufladę z sztućcami. Posegregował i policzył 
łyżeczki, łyżki (zwrócił uwagę na to że małe sztućce to łyżeczki, widelczyki, a duże 
to łyżki, widelce) oraz widelce. Nożami się nie interesował, były ostre i niezbyt 
bezpieczne. Łyżki i łyżeczki wymagały wyczyszczenia, wziął więc czystą 
ściereczkę i dokładnie powycierał, potem umył w ciepłej wodzie i opłukał w zimnej 
i znowu wytarł bardzo dokładnie. Ułożył wszystko ładnie w szufladzie i postanowił 
wrócić do swojego kosza skarpetkowego.  

Co ćwiczymy? - umiejętność klasyfikacji, sprawność manualną, zróżnicowania pod względem wielkości, poszerzamy 
słownik, zachęcamy do wypowiedzi, rączki są stymulowane sensorycznie.  



                                           

To był męczący ale bardzo pouczający dzień,                                          
okazało się że kuchnia 
to miejsce pełne 
ciekawych sprzętów 
i mnóstwa okazji do nauki :)

Jutro Henio udaje się 
na wyprawę do łazienki :)
DO ZOBACZENIA!!!


