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SŁONECZKO 

 
GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW – KWARTALNIK  

Nr 3 /2020/2021 

pod redakcją  

Patrycji Jachimek i Karoliny Łyszkowskiej 

 

 

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! 
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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 
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INFORMATOR DLA RODZICÓW 

 

Ostatnie miesiące w naszym przedszkolu, pełne były przesympatycznych zdarzeń. Z okazji 

Dnia Babci i Dziadka, każda grupa, przygotowała występ artystyczny oraz podarki dla 

ukochanych dziadków. Podczas Dnia Pizzy, dzieci, dowiedziały się moc ciekawych 

informacji, na temat tego smakołyku, wykonały tematyczne prace plastyczne oraz 

spróbowały, jakżeby inaczej – pysznej pizzy, upieczonej przez nasze wspaniałe panie 

kucharki. Podczas Balu Karnawałowego nasi adepci mieli tak niesamowicie dopracowane 

przebrania, że miałyśmy trudności z rozpoznaniem dzieci! Na Balu bawiły się więc 

księżniczki, wróżki, policjantki i policjanci, biedronki, strażacy, super bohaterki  

i bohaterowie, strażacy, koty w butach, żołnierze i wiele, wiele innych fantastycznych postaci. 

Nasze przedszkolaki brały udział w tańcach i karnawałowych zabawach. Nie obyło się 

również bez konkursów, które zostały nagrodzone drobnymi upominkami. Końcówka zimy 

przyniosła moc śniegu, dzięki czemu dzieci świetnie bawiły się lepiąc bałwany i zjeżdżając na 

saneczkach. Popołudniami, przedszkolaki oglądały teatrzyki i niesamowite koncerty 

muzyczne a także świetnie bawiły się wykonując różne układy taneczne. Zima powoli 

dobiega końca, dzięki czemu możemy obserwować coraz więcej objawów nadchodzącej 

wiosny. Ptaki zaczynają przepięknie śpiewać, wiewiórki robią się coraz bardziej ruchliwe,  

a na przedszkolnych placach zabaw, dzieci, mogą zaważyć zielone pączki na drzewach i 

nieśmiało wychylające się główki wiosennych kwiatów. Mamy nadzieję, że wiosna będzie 

równie wesołym czasem jak zima. 
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JAKIE WYDARZENIA BYŁY  

I JAKIE CZEKAJĄ NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

 

BYŁO … 

1. Święto Babci i Dziadka 

2. Dzień Pizzy 

3. Bal Karnawałowy 

BĘDZIE  .. 

1. Międzynarodowy Dzień Słońca 

2. Powitanie Wiosny 

3. Dzień Marchewki 

4. Święto Ziemi 

KONKURSY… 

1. „Mój bałwan” - ogólnoprzedszkolny 

2. „Ekologiczna zabawka” – „Kubusie Puchatki” 

3. „Ekologiczna torba” – „ Tygryski” 

 

Relacje ze wszystkich wydarzeń będą publikowane na stronie przedszkola. 
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KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA 

Suknia pani Wiosny  

Dwa jeże z niecierpliwością wyczekiwały nadejścia pani Wiosny. Wiedziały, że jest to piękna 

pani, która znana jest z tego, że jest bardzo elegancka. Znana jest z tego, że przychodzi  

z wizytą w bardzo pięknych sukniach. A czym nas zaskoczy tej wiosny?  

Jeże były tego bardzo ciekawe.  

- Ja myślę, że pani Wiosna w tym sezonie pojawi się w długiej żółtej sukni. W kolorze słońca 

będzie jej do twarzy. Może wówczas bardziej spodoba się słońcu  

i dzięki temu przyjdą ciepłe dni.  

- A ja myślę, że pani Wiosna przybędzie w sukni w kolorze zielonym. Będzie w niej 

wyglądać bardzo świeżo. Jak przejdzie się w niej po polach,  

to na pewno trawa będzie chętniej rosła.  

- Ładnie będzie wyglądać w suki błękitnej. Jak w niej nad rzeką stanie, wszelkie lody wnet się 

roztopią, a źródlana woda popłynie aż do morza.  

- Najładniej będzie wyglądać w sukni w kwiaty. Wokół niej będą latać motyle.  

Wówczas świat będzie bardziej kolorowy.  

Tak mijały kolejne dni, a wiosny nikt nie widział. Jeże zaczęły się zastanawiać, cóż takiego 

się stało z panią Wiosną? Dlaczego ich nie odwiedza?  

- Może pani Wiosna zniszczyła suknię w podróży i nie może się nam teraz pokazać? 

- A może pani Wiosna pobrudziła suknię błotem i musi ją wyczyścić  

zanim się nam w niej pokaże? 

Mijały kolejne dni, a jeże ciągle wiosny nigdzie nie widziały. Było to bardzo dziwne.  

Aby to wyjaśnić udały się do sowy, która ponoć wszystko wiedziała.  

- Sowo, powiedz nam, dlaczego pani Wiosna nie chce na odwiedzić? - zapytały jeże. 

- Jak to, przecież była u was wczoraj, przedwczoraj i przed- przedwczoraj.  

Jest u was od już od wielu dni – wyjaśniła sowa.  

- Jak to, my przecież jej nie widzieliśmy – dziwiły się jeże.  

- Może nie przyglądaliście się zbyt uważnie – wytknęła sowa. 

- Wyglądaliśmy wiosny codziennie. Na pewno jej nie było – upierały się jeże. 

- Ależ była – równie uparcie odpowiedziała sowa.  

- Jeśli tak, to w jakiej była sukni? – zapytały jeże, chcąc tym samym dowieść, 

 że to one mają rację. 

- Suknia pani Wiosny jest w kolorze wiosny – wyjaśniła sowa dodając - gdy ogrzewa was  

w południe ciepłym słońcem ma suknie w kolorze żółtym, gdy spaceruje po łące, jej suknia 

jest zielona, gdy nad wodą stoi, suknia jest niebieska, a gdy na tle kwitnącego sadu się 

pojawia, to suknię ma koloru kwiatowego.  

- To dlatego pani Wiosny nie możemy zobaczyć – stwierdziły jeże.  

- Ależ przeciwnie, panią Wiosnę widać wszędzie.  
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Jeśli dostrzeżecie ciepłe słońce, zieloną trawę, płynącą wodę w rzece, czy kwitnące kwiaty, 

bądźcie pewni, że za tym wszystkim stoi pani Wiosna. 

Jeże wracając od sowy uważnie się rozglądały. Tym razem bez trudu odnalazły panią Wiosnę. 

 

 

 

WIOSENNE PRACE PLASTYCZNE DLA CAŁEJ RODZINY 

 

 
 

Bociany z papierowych talerzy 

• Potrzebne będą: papierowy talerzyk, nożyczki, ołówek, dwie małe i jedna duża 

plastikowa łyżeczka, kreatywne oczy, czerwony marker, klej na gorąco, kawałek 

czerwonej pianki 

Najpierw według wzoru na zdjęciu należy wyciąć elementy z papierowego talerzyka, następnie 

pomalować końcówki skrzydeł na czarno. Małym łyżeczkom przycinamy okrągłe zakończenia 

i malujemy czerwonym markerem. Do główki dużej łyżki przyklejamy oczy i wycięty z pianki 

dziób. Na koniec sklejamy wszystkie elementy i bocian jest gotowy do poszybowania w górę.  
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Tulipany z pieczątek 

• Do wykonania tej pracy będziemy potrzebować:  kartka, ziemniak,  nożyk,  farby, 

pędzel, podkładka 

1. Ziemniaka przecinamy na pół- na obu częściach przy pomocy nożyka wycinamy 

kształt główki tulipana. 

 

 

2. Ziemniakowa pieczątka w dłoń i do dzieła! Pieczętowanie to prawdziwa frajda:) 

  

 

3. Domalowujemy zielone łodygi i liście….  
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Masaż relaksacyjny: „Spacer biedronki” 

 

 

Biedroneczka mała po trawce biegała. - delikatnie poruszają palcami w różnych 

kierunkach, 

Nóżkami tupała, - naprzemiennie uderzają w plecy otwartymi dłońmi, 

rączkami machała. - masują je obiema rękami, 

Potem się ślizgała - przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry, 

do góry i w dół. - wewnętrzną w dół, 

W kółko się kręciła - rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach, 

i piłką bawiła. - delikatnie uderzają pięściami, 

Gdy deszcz zaczął padać, -stukają palcami wskazującymi z góry na dół, 

pod listkiem się skryła - rysują obiema rękami kształt liścia, 

i bardzo zmęczona spać się położyła. 

- przesuwają złączone dłonie w jedną i w drugą stronę. 
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Propozycje wiosennych aktywności dla całej Rodziny: 

 

    
 

1. Upleść wianek z kwiatów. 

2. Bawić się i rysować kolorową kredą. 

3. Puszczać duże i małe, kolorowe bańki mydlane. 

4. Zrobić wiosenne porządki w ogródku 

5. Pójść na spacer. 

6. Zrobić wspólnie naleśniki z dżemem. 

7. Zrobić kwiatki z papieru. 

8. Przeczytać wspólnie opowiadanie. 

9. Urządzić wieczór kinowy. 

10. Urządzić piknik z tańcami i karaoke. 

11. Wybrać się na spacer i  posłuchać śpiewu ptaków. 

12. Zrobić teatrzyk cieni. 

13. Zagrać w nową grę planszową 

14. Zagrać w karty. 

15. Urządzić koncert muzyczny (instrumenty dowolne 🙂). 
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Wiosenna kolorowanka 

 

 


