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GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW- KWARTALNIK 

Nr 3 /2021/2022 

Pod redakcją 

Katarzyny Gardynik, Agnieszki Kidzińskiej i Aleksandry Kilczewskiej 

 

 

Z okazji świąt Wielkanocnych życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha  

i odpoczynku w gronie rodzinnym! 

Dyrekcja i Pracownicy Słonecznego Przedszkola 
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JAKIE WYDARZENIA BYŁY I JAKIE CZEKAJĄ  

NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

BYŁO… 

1. Występy dzieci - ,,Przy wigilijnym stole” - 21.12.2021 r. 

2. Dzień Kubusia Puchatka- 18.01.2022 r. 

3. Dzień szacunku - ,,Dla Babci i Dziadka” - 25.01.2022 r. 

4. Dzień Pizzy - 09.02.2022 r. 

5. Walentynki- Dzień życzliwości; poczta walentynkowa - 14.02.2022 r. 

6. Tłusty czwartek, pożegnanie karnawału- Dzień Pączka oraz Święto radości, 

optymizmu i uśmiechu - Bal Karnawałowy - 24.02.2022 r. 

7. Dzień Dinozaura - z wizytą u jaskiniowców - eksperymenty i doświadczenia - 

25.02.2022 r. 

8.  Międzynarodowy Dzień Kobiet - 08.03.2022 r. 

9.  Dzień Matematyki - Olimpiada Matematyczna - 14.03.2022 r. 

10.  ,,Wiem, czym jest piękno natury”- powitanie wiosny. Światowy Dzień Wody - 

eksperymenty i doświadczenia z wodą - 21.03.2022 r. 

BĘDZIE… 

1. Międzynarodowy Dzień Teatru - 28.03.2022 r. 

*W marcu odbędzie się również Przedszkolny konkurs fotograficzny ,,Wiosna za oknem”. 

2. ,,Szukamy wielkanocnego zajączka”- kiermasz ozdób świątecznych - 04.04- 

11.04.2022 r. 

3. Dzień Czekolady - 12.04.2022 r. 

4. „Jestem przedszkolakiem odpowiedzialnym za środowisko” - Dzień Ziemi – 

tworzymy ekologiczną książkę - 22.04.2022 r. 

5. Święto Flagi – rodzinny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza flaga Polski”-  

29.04.2022 r. 
6. Dzień Strażaka - 04.05.2022 r. 

7. Dzień Kosmosu - 21.05.2022 r. 

8. Święto Miłości – „Kocham moją Mamę i mojego Tatę – pomagam im, gdy trzeba”- 

26.05.2022 r. 

9. Festyn rodzinny pod hasłem „Szlachetne zdrowie” - Dzień Dziecka - dzień muzyki  - 

31.05.2022 r. 

10. Dzień Wiatru – eksperymenty doświadczenia budowa wiatromierza itp.- 15.06.2022 r. 

 

Relacje ze wszystkich wydarzeń będą publikowane na stronie przedszkola. 
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„JAK BAŁWANEK WIOSNY SZUKAŁ” 

Ewa Krawczyk 

Pewnego dnia dzieci ulepiły kilka bałwanków. Były bardzo różne, duże, małe, grube, chude,  

na głowach miały garnki, stare kapelusze, czapki i szaliki. W śród nich był szczególny bałwanek, ubrany 

w stary kapelusz i wełniany szalik. Stał na podwórku, zwrócony głową w stronę lasu. Słyszał jak dzieci 

opowiadały o zbliżającej się wiośnie i bardzo chciał ją spotkać. Postanowił więc wyruszyć  jej 

naprzeciw. Nad ranem przez nikogo nie zauważony, poszedł cichutko do lasu.  Przyglądał  

się wszystkiemu bacznie, ale nic szczególnego nie zauważył. Wszędzie było dużo śniegu,  

a w powietrzu unosił się lekki mrozik. 

Kiedy tak chodził po lesie, nie zauważył, że słonko już wstało i ogrzewało go coraz mocniej. Nagle 

spostrzegł, ze spod śniegu wystaje coś. Schylił się i łapką odgarnął delikatnie śniegową pierzynkę. 

– Och! – wykrzyknął przejęty. 

– To są na pewno kwiatki, o których opowiadały dzieci. 

Wokół bałwanka wyglądały spod śniegu pierwsze wiosenne kwiaty. 

Bałwanek uradowany pomyślał: „Tutaj na pewno już była wiosna, muszę iść szybciej, bo bardzo 

chciałbym się z nią przywitać”. Kiedy doszedł do rzeki, poczuł że kapelusz coraz bardziej opada  

mu na czoło. Poprawił go i rozejrzał się dookoła. Ze zdumieniem spostrzegł, że woda w rzece niosła 

duże i małe kawałki kry. Wtem obok bałwanka na gałęzi krzaczka przysiadł śliczny ptaszek. 

– Jaki jesteś ładny ptaszku – powiedział. – Nigdy cię nie widziałem. 

– Nie mogłeś mnie wcześniej zobaczyć. Jestem szczygłem i dopiero dzisiaj przyleciałem z daleka. Tutaj 

przyszła wiosna i jest coraz cieplej. Będę mógł zbudować sobie gniazdo. – powiedział ptaszek. 

– Przyszła wiosna? Gdzie jest? Chciałbym ją przywitać. – zawołał z entuzjazmem bałwanek. 

– Jak to gdzie? – powiedział zdziwiony szczygieł. – Rozejrzyj się wokoło. 

Bałwanek został sam i dopiero teraz poczuł się dziwnie. Kapelusz coraz bardziej spadał mu na oczy. 

Spostrzegł również, że bardzo schudł. Zaniepokoił się tym trochę, ale postanowił iść dalej. Po chwili do 

bałwanka podbiegła wiewiórka i zajączek. 

– Uciekaj bałwanku, do rzeki, skacz na krę, popłyniesz na niej do krainy śniegów. 

– Inne bałwanki już to dawno zrobiły – poradziły mu zwierzątka. 

– Jak to? – zapytał zdziwiony. Spojrzał na siebie i zobaczył, że bardzo zmalał, kapelusz spadł  

już z jego śniegowej główki. Pozostał mu jedynie szaliczek, który zrobił się nieco za długi. 

– Bałwanku uciekaj – zawołała wiewiórka. 

– Przecież możesz się roztopić – dodał zajączek. 

– Jesteś chyba ostatnim bałwankiem, który pozostał do przyjścia wiosny. Dlaczego czekałeś tak długo 

i nie odpłynąłeś z innymi bałwankami? 

– Chciałem przywitać się z wiosną, czy to udało mi się? 

– Ależ oczywiście – zawołał zajączek z wiewiórką, patrząc na niego z podziwem. 
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Praca plastyczna 
 

 

Do naszego wiosennego zestawu kwiatów dołączamy hiacynta. Ten piękny kwiat można 

zrobić na wiele 

sposobów- u nas został wykonany z kółek wyciętych dziurkaczem ozdobnym. Tym sposobem 

powstała piękna, wiosenna praca plastyczna. 

Materiały i przybory: 

 kolorowa kartka na tło formatu A5 

 skrawki papieru w różnych odcieniach fioletu i różu 

 zielony papier 

 nożyczki 

 dziurkacz ozdobny w kształcie koła 2,5 cm 

 klej 

1. Z zielonego papieru wycinamy łodyżkę oraz liście hiacynta. Naklejamy na tło. 

2. Ze skrawków papieru w różnych odcieniach fioletu i różu wycinamy kółka  

przy pomocy dziurkacza. Każde kółko przecinamy na pół. 

3. Naklejamy kółeczka na kształt główki hiacynta. 

 

Z tym zadaniem poradzi sobie każdy przedszkolak ćwicząc przy okazji pracę z nożyczkami. 

Efekt pracy to piękny, wiosenny kwiat. 

 

 

https://www.ceneo.pl/43860126#cid=20580&crid=181915&pid=1320
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Wiosenna kuchnia 
 

Do zrobienia wiosennych biedronek na talerzu będziecie potrzebować: 

 

 kilku pomidorów koktajlowych lub cherry, 

 kilku czarnych oliwek, 

 kilku plastrów ogórka,  

 kilku listków rukoli,  

 sałaty lub innych zielonych liści, 

 ewentualnie kwiatków do ozdoby, 

 majonezu, 

 wykałaczki. 

Na talerzu układamy plasterki ogórka. 

Każdy z pomidorków należy przeciąć wzdłuż na około 2/3 długości i delikatnie rozchylić. 

Rozkładamy je na ogórkach. 

Oliwki kroimy na połowy. Z części z nich robimy ćwiartki i rozcinamy do połowy długości. 

Te kawałki oliwek delikatnie umieszczamy w rozcięciach pomidorów – będą skrzydełkami 

biedronek. 

Połowy oliwek dokładamy do pomidorków (zaokrąglone końce pomidorów można lekko 

przyciąć, by lepiej przylegały do oliwek). 

Wykałaczki moczymy w majonezie i „rysujemy” nimi oczy biedronkom. 

Jedną lub dwie oliwki kroimy drobno i robimy z nich kropki biedronek. 

Całość ozdabiamy liśćmi rukoli i kwiatkami. 
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Kącik psychologiczny 
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Kącik logopedyczny 
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