
 

 

 

 

 

 

 

GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW – KWARTALNIK 

Nr 3/2019/2020 

pod redakcją Henryki Garstki 

przy współpracy dyrektora i personelu przedszkola 

 

 
  
 

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wiosennym wydaniem gazetki 

przedszkolnej. Mamy ogromną nadzieję, że spodoba się Wam i będziecie ją chętnie 

czytać wraz ze swoimi pociechami. 
 

Zapraszamy do lektury! 



Wesołych Świąt!!! 
 

 

Kolejna Wielkanoc, kolejne żonkile, 

Kolejne życzenia, lecz specjalne – miłe! 

Dla naszych Rodziców, Wychowanków i najbliższych 

Życzymy pogodnych, spokojnych i ciepłych 

Świąt Wielkiej Nocy. 

Więcej wolnego czasu dla Rodziny, 

             odpoczynku i wspólnej radości w gronie przyjaciół. 

 

                              Dyrekcja 

                             oraz Pracownicy ,,Słonecznego Przedszkola” 

 

 

 

 

 

 



INFORMATOR DLA RODZICÓW 

 
   

 

 

 

 

 

 Kolejne wspólnie spędzone miesiące za nami. Zima w tym roku nie dała nam się we znaki. 

Wręcz przeciwnie. Bardzo długo czekaliśmy na śnieg. Jak już spadł, nie poleżał długo. Nie było 

więc, zbyt dużo okazji do zimowych zabaw. Bardziej jesienna niż zimowa pogoda sprawiała, że 

nasz przedszkolny plac zabaw tonął w wodzie. Pozostawały nam spacery uliczkami, no  

i oczywiście zabawy i zajęcia w sali. 
 Wraz z nowym rokiem zaczęły się nowe przygody w naszym przedszkolu. Na początku 

stycznia przywitaliśmy uroczyście Nowy Rok 2020. Śpiewaliśmy także kolędy, które bardzo 

lubimy - to był ostatni moment żeby się nimi nacieszyć aż do kolejnych Świąt Bożego Narodzenia.  

W styczniu gościliśmy nasze kochane Babcie i Dziadków - dzieci zaprezentowały krótki program 

artystyczny, przygotowały też prezenty dla najbliższych. W naszych salach było naprawdę tłoczno. 

Dziadkowie przyjechali do nas nawet z odległych regionów Polski. Ich radosne twarze świadczyły 

o tym, ze zarówno nasze upominki, jak i przygotowany program artystyczny spodobał się.  Swoim 

występem dzieci dostarczyły wielu wzruszeń i miłych wspomnień, nie jednej babci w oku łezka się 

zakręciła… Styczeń był miesiącem bardzo bogatym w różne wydarzenia.  

  W lutym  odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy, na który poprzebieraliśmy się 

w piękne stroje i bawiliśmy się znakomicie. Była piękna muzyka i tańce. 

  W przedszkolu szybko czas mija i ani się obejrzeć, a tu już pączki na drzewach, listki, 

puchate wierzbowe „kotki”…  

Na naszej przedszkolnej rabatce zakwitły przebiśniegi, krokusowe poduszeczki.  

Za każdym razem, kiedy wychodzimy na dwór, obserwujemy zmiany jakie zaszły w przyrodzie. 

Panie cały czas powtarzają nam, że trzeba być spostrzegawczym, żeby nic nas nie ominęło! 

Gdzie ta wiosna..... Ach gdzie.... ? Wszyscy jej wyglądamy z utęsknieniem... Kiedy w powietrzu 

jest  „ SMOG-K”  nie możemy wychodzić na dwór. A w nas tyyyle energii drzemie :)  

Póki co, produkujemy się jak tylko możemy w naszej Słonecznej sali. Uczyliśmy się wierszy i 

piosenek o tematyce wiosennej.  Wsadziliśmy fasolę, hodowaliśmy kiełki i szczypiorek. 

Aż trudno usiedzieć w sali, kiedy za oknem coraz śmielej przebijają się ciepłe promyki słońca 

Niestety nie powitamy kalendarzowej wiosny, ponieważ nie możemy narażać się na zarażenie 

koronawirusem. W związku z  powyższym znajdziecie Państwo w tym wydaniu gazetki kilka 

zabaw, które umilą przetrwać ten niełatwy czas. Ponadto na stronie przedszkola  

i w zakładkach grupowych znajdziecie pomysły do wspólnej zabawy – miłej zabawy  

 

W najbliższym czasie zaplanowane były następujące działania: 

w marcu – wizyta w Urzędzie gminy Brwinów, konkurs matematyczny „Z matematyką na Ty” 

w kwietniu – konkurs muzyczny w Nowej w Wsi i przegląd artystyczny w poszczególnych  

                       przedszkolach.  

Być może w/w działania odbędą się w innych terminach, o czym będziemy informować poprzez 

ogłoszenia wewnątrz przedszkola lub na stronie internetowej . 



 CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 Kulinarne warsztaty z mamą 

 VIII Regionalny Konkurs Piosenki Przedszkolnej w Nowej Wsi pt. „ Piosenka jest dobra na 

wszystko – lata 60-70-te” –? 

 Kiermasz świąteczny, 

 Święto Ziemi, 

 Przegląd Artystyczny w formie teatralnej, plastycznej, muzycznej -? 

 Wycieczki piesze i autokarowe 

 

Relacje z tych uroczystości będziemy zamieszczać sukcesywnie na naszej stronie 

 MOŻNA ZAPYTAĆ DZIECI?  

 

Za co kochamy wiosnę ?– proponowane podpowiedzi poniżej 

 Dłuższe dni, dzięki którym do godzin wieczornych można aktywnie spędzać czas na dworze  

   (sport, wycieczki, place zabaw). 

  Jest ciepło!  

 Fauna i flora budzą się do życia (wspaniała lekcja przyrody dla dzieci). 

 Ptaki wracają z ciepłych krajów (bocian to nasze dobro narodowe). 

  Wreszcie pozbędziemy się grubych, krępujących ruchy ubrań.  

 Pojawiają się nowe pomysły, idee, plany – wiosną jakoś łatwiej nam to przychodzi…. 

 

lub  z czym Wam się kojarzą Święta Wielkanocne ? (jakami, pisankami, koszyczkiem 

wielkanocnym, kurczakiem, króliczkiem, spotkaniem z rodziną….) 

Święta Wielkanocne to: (święto wiosenne, Jezus Zmartwychwstał, kojarzą się z jajkami…) 

Jakie tradycje związane są z Wielkanocą?; (święcimy pokarmy- jakie?, palmy, jemy śniadanie…) 

 

 

 

 

 



KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA 

 

 

„Bajeczka Wielkanocna” - A. Galicy 

 Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki 

 – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy wstawać? A słońce suszyło im futerka, czesało 

grzywki i mówiło: 

 - Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty.  

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

 - Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, 

żółty Kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 

czerwoną kokardką. 

 - Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą 

trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na 

łąkę.  

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić 

jeszcze kogoś.  

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.  

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

 - Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. A Słońce wędrowało po niebie 

 i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać. 

 - Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. A to „coś” odpowiedziało mu głosem 

dzwoneczka : dzeńdzeń, dzeń-dzeń. Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje,  

a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.  

- Co to? Co to? – pytał Zajączek.  

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego 

Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

 - To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich swoimi 

promykami 

A teraz Ty narysuj wielkanocnego zajączka. 



PRACE PLASTYCZNE DLA CAŁEJ RODZINY 

 

Zajączek  z jednorazowego kubka 

Rzeczy, których potrzebujesz:  

biały jednorazowy kubek papierowy lub plastikowy, biała oraz różowa 

mikroguma kolorowa, plastikowe oczy ruchome, biały drucik kreatywny, 

nietoksyczny klej, nożyczki, czarny marker 

1. Z białej mikrogumy wytnij dwa długie i chude owale. Będą to uszka 

zajączka. 

2. Z różowej mikrogumy wytnij dwa mniejsze owale. Przyklej je wewnątrz 

tych wyciętych z białej mikrogumy. Po wyschnięciu kleju odwróć kubek 

do góry dnem i przyklej uszy z tyłu. 

3. Przetnij drucik kreatywny na cztery części tak, by każda z nich miała 

ok.  

    2 cm. Przyklej na środku kubka (ze strony przeciwnej niż uszy) 

4. Z różowej mikrogumy wytnij trójkąt, będzie to nosek zajączka. 

Przyklej  

    go wierzchołkiem do dołu na środku wąsów z drucików kreatywnych. 

5. U góry przyklej parę oczu plastikowych. 

6. Na koniec narysuj czarnym markerem pyszczek zajączka. 

 

******************************************************************************** 
 

Pisanki decoupage 
 

 

 

 

 

 

Rzeczy, których potrzebujesz:  

Jajka z jasnego drewna lub wydmuszka, kolorowa bibuła, zdjęcia, klej i lakier 3w1 Mod Podge, klej 

z brokatem, pędzel gąbkowy. 

 

Znaczki 
1. Jeżeli znaczki są przyklejone do koperty wytnij je wraz z niewielkim kawałkiem papieru, 

zamocz w miseczce z letnią wodą, powinny się łatwo odkleić od papieru. Wyjmij znaczki    

z wody i połóż przodem w dół na papierowym ręczniczku by je osuszyć. 

2. Po wyschnięciu nanieś na tył znaczka klej (najlepiej nałożyć klej pędzlem gąbkowym), przyłóż 

go do jajka, dociśnij i wygładź, by nie było żadnych marszczeń. 

3. Kontynuuj przyklejanie znaczków do czasu aż obkleisz całe jajko. Pozostaw do wyschnięcia 

kleju. 

Bibuła 

1. Potnij bibułę na paski około 1,3 cm takiej samej długości jak jajko. 

2. Na powierzchnię jajka nanieś klej. Najlepiej nakładaj cienkie pasma kleju odpowiadające 

grubością paskom bibuły. 

3. Przyłóż bibułę do miejsca posmarowanego klejem i postaraj się ją starannie wygładzić. 

4. Podobnie przyklejaj kolejne paski aż do czasu, gdy całe jajko będzie obklejone. Pozostaw                    

do wyschnięcia. 

 



 

PROPOZYCJE ZABAW WIELKANOCNYCH DLA DZIECI I RODZICÓW  

 

  Święta Wielkiej Nocy to doskonała pora, aby spędzić czas z rodziną. Szczególnie dużo 

radości czerpią z nich dzieci, które mogą wykazać się kreatywnością, malując jajka, przygotowując 

kolorowe kartki świąteczne, i powygłupiać się w Lany Poniedziałek. Polecamy Wam wykorzystać 

ten czas maksymalnie, włączając się do zabawy.  

  Oto kilka propozycji zabaw wielkanocnych dla dzieci i rodziców.  

1. Wyścigi z przenoszeniem jajek  

Element rywalizacji w tym wypadku zbliża członków rodziny. Uczestnicy otrzymują po jednym 

jajku i łyżce stołowej. Niosąc jajko na łyżce, muszą w jak najkrótszym czasie pokonać wyznaczoną 

trasę. Wygrywa osoba, która dostarczy je na linię mety całe i zdrowe. Osoba, której jajko spadnie 

lub pęknie w trakcie przeprawy, odpada z gry.  

2. Poszukiwanie jajek  

To tradycyjna zabawa wielkanocna w wielu zachodnich krajach. W Wielką Niedzielę dzieci biorą 

udział w poszukiwaniu schowanych przez zajączka wielkanocnego jajek. Maluchy zbierają do 

swoich koszyczków uprzednio ukryte pisanki. Z reguły wykorzystuje się słodkie, czekoladowe 

jajka. Im więcej, tym lepiej dla małego łasucha. Możecie urozmaicić tę grę, zmieniając ją w 

podchody. Zadaniem młodego poszukiwacza będzie odnalezienie zaginionego jajka. Drogę do celu 

wyznaczą mu pozostawione przez Was wskazówki i/lub mapa. Rozwiązywanie zagadek będzie 

rewelacyjną i angażującą rozrywką dla Waszych pociech.  

3. Pojedynek “jajcarzy”  

Zapewne znacie tę zabawę bardzo dobrze. To jedna z polskich tradycji wielkanocnych. Dwóch 

przeciwników zderza się czubkami jajek. Właściciel potłuczonego jajka przegrywa.  

4. Wykradanie pisanki (gra dla minimum 4 osób)   

Tworzycie dwie drużyny. Każda otrzymuje jajko, którego musi strzec niczym oka w głowie. Waszą 

misją jest odbicie go z pola przeciwników. Jednocześnie musicie bronić swojej pisanki. Jeżeli 

zostaniecie złapani na “wrogiej” połowie (celowe dotknięcie rywala), to zmieniacie się w “zgniłe 

jajo” – kucacie zwinięci w kulkę. Pozostali członkowie Waszej drużyny mogą wykupić “zgniłe 

jajo”: muszą do Was dobiec, dotknąć i powiedzieć “Hop! Hop! Zgniłe jajo!” – przez 3 sekundy 

jesteście niewidzialni i możecie wrócić na swoją połowę (przeciwnicy nie mogą Was zatrzymać). 

Gra jest wznawiana. Zwycięża drużyna, która przeniesie jajko rywali na swoją część boiska. 

 

  

  

  

WIOSENNE ZABAWY LOGOPEDYCZNE 

Mówimy wspólnie z dzieckiem na głos wierszyk, a następnie wykonujemy podane ćwiczenia buzi i 

języka.  

 

Wiosną wszystko się budzi, nawet język w buzi.  

Podskakuje     (czubek język kierujemy w stronę nosa, następnie do brody)  

i figluje.     (język kierujemy do jednego kącika ust, a potem do drugiego)  

Wszystko dookoła podpatruje.  (językiem oblizujemy usta)  

Słońce jasno świeci    (szeroko otwieramy buzię)  

Wszystkie cieszą się dzieci,   (uśmiechamy się, mocno rozciągając usta), 

 że niedługo bocian przyleci,   (naśladujemy odgłosy bociana: kle, kle, kle)  

a groźna zima odleci.    (poruszamy mocno językiem w lewo i w prawo) 



 

 

ZABAWA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM  

W ,,SŁONECZNYM PRZEDSZKOLU” 


