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Od Autora

Nie od dziś wiadomo, że dzieci uwielbiają rytuały. Kto z nas nie pamięta chociażby 
radości, z jaką zasiadał przed ekranem telewizora, oczekując rozpoczęcia ulubionego pro-
gramu. Już pierwsze dźwięki piosenki na powitanie wprawiały nas w doskonały nastrój. 
Ta chwila pomagała się wyciszyć i skoncentrować. Także rodzice, którzy czytają dzieciom 
do poduszki, wiedzą jak ważne są te wszystkie „drobiazgi”: wspólne wybieranie lektury, 
obecność ulubionej przytulanki czy kończący wspólne czytanie całus na dobranoc. Jeśli 
wszystko odbywa się jak zwykle – dziecko czuje się spokojne i bezpieczne. 

Dzieci w przedszkolu także mają swoje rytuały. Z radością czekają na stałe punkty 
dnia, takie jak: posiłek, spacer, zabawa czy odpoczynek. Lubią, gdy wszystko ma ustalone 
miejsce i czas. Takiemu uporządkowaniu sprzyjają krótkie, proste rymowanki czy piosen-
ki zapraszające do wspólnej zabawy, nawołujące do ustawienia się w pary czy do umycia 
rąk przed jedzeniem. Z kolei dzieciom, które dopiero przystosowują się do przedszkol-
nego rytmu dnia, pomagają odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości. Pomagają 
również w zdyscyplinowaniu i sprawiają, że nawet zbieranie klocków oraz odkładanie 
misiów na półki, gdy czas już kończyć zabawę, staje się nieco przyjemniejsze.

Książeczka, którą oddajemy w Państwa ręce, zawiera bogaty zbiór takich właśnie 
tekstów – rymowanek-zapraszanek ułatwiających i umilających przedszkolne i żłobkowe 
życie. Te krótkie piosenki i rymowanki stanowić będą nieodzowną pomoc w codziennej 
nauczycielskiej pracy. Staną się „księgą niezwykłych zaklęć”, które pomogą okiełznać 
nawet niesforną grupę. Książeczce towarzyszy płyta CD, na której znajduje się 18 piose-
nek – nieskomplikowane melodie, przyjazna harmonia i ciekawe aranżacje sprawią, że 
prędko wpadną dzieciom w ucho.

Wszystkim dużym i małym Adresatom „Rymowanek-zapraszanek” życzę, aby każdy 
przedszkolny i żłobkowy dzień upływał im… śpiewająco!




