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KĄCIK RODZICA 

Jak rozmawiać z dzieckiem o epidemii koronawirusa 

 
Fakt zamknięcia przedszkola, basenu, ograniczenie korzystania z placów zabaw, ulubionych miejsc mógł 
obudzić w nas całe spektrum uczuć. To niełatwy czas dla nas dorosłych, ale i dla DZIECI. Pamiętajmy, że 
nasze emocje udzielają się całej rodzinie. Dlatego miejmy na uwadze to, czego świadkiem jest dziecko,  jak 
często słuchamy/oglądamy programy informacyjne i do jakich treści ma ono dostęp. Wiem, że rozmawiacie 
Państwo z dzieckiem o zaistniałej sytuacji, a kto jeszcze tego nie zrobił lub chciałby pogłębić temat to 
szczerze zachęcamy. Poniżej załączamy linki z której możecie Państwo skorzystać. 

 
Książeczka o koronawirusie   https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM  
 
Bajka o koronawirusie https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM
https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg
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Drodzy Rodzice Kochane dzieciaki  
 

Rozpoczynamy kolejny okres pracy przedszkola w okresie zawieszenia działalności przedszkola 
spowodowany stanem epidemii CoVID-19 w chwili obecnej do 10 kwietnia. Jest to okres szczególny w 
którym wiele zależy od naszych zachowań społecznych i dyscypliny. Zastańmy w domu. Nie wiemy jak 
długo potrwa ta sytuacja i jak szybko spotkamy się w przedszkolu. Wiemy że tęsknicie. My też chcielibyśmy 
jak najszybciej się z Wami spotkać. Dziękujemy za pozdrowienia i przesyłane zdjęcia. 

Aby choć trochę przybliżyć Wam przedszkolne zadania od 23 marca 2020r. na naszej stronie 
www.ps68.edupage.org  w zakładce WIADOMOŚCI Z GRUP dodajemy EDUKACJĘ ZDALNĄ gdzie  
umieszczamy filmy, propozycje zabaw i zadań do wykonania zgodnie z tematyką zaplanowaną  na dany 
dzień . Znajdują się tam także materiały do nauczania języka angielskiego, rytmiki, religii prawosławnej 
oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Zachęcamy także  do odwiedzin zakładki  RAZEM Z DZIECKIEM w DOMU w której zamieszczać będziemy 
szereg dodatkowych propozycji odnośnie zabaw i propozycji wspólnego spędzania czasu w domu, akcji 
informacyjnych wydawnictw i instytucji chcących wesprzeć rodziców w czasie zawieszenia zajęć w 
przedszkolu 

Jest to propozycja do której zachęcamy - natomiast rozumiemy iż mają Państwo inne obowiązki i nie 
zawsze starcza czasu na wszystko.  

 
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną prosimy o śledzenie informacji na stronie 

przedszkola oraz systematyczne odbieranie wiadomości z e-mail przedszkola ps68@piasta.pl 
wysyłanych poprzez system STOPEREK.  

 
Dodatkowo każda grupa do kontaktu z Państwem utworzy grupowego e- mail poprzez który będzie 

rozsyłała wiadomości . 
 

Pozdrawiamy  
Marzena Makowiecka – dyrektor wraz z pracownikami 

 
 

SMACZNIE I ZDROWO 

Kotlety z soczewicy (ok. 12 sztuk) 

Tym razem czerwona soczewica podana w formie kotletów. Z pieczarkami, marchewką i natką pietruszki. 
Dobre źródło białka, żelaza i wapnia.  
 
składniki: 

 1 szklanka czerwonej soczewicy (ilość przed ugotowaniem) 
 2 marchewki 
 3 pieczarki  
 5 cm pora  
 2 ząbki czosnku  
 2 łyżki mąki owsianej  
 2 łyżki oleju + olej do posmarowania 
 1 łyżka drobno posiekanej natki pietruszki  
 1/3 łyżeczki mielonego imbiru  
 1/3 łyżeczki przyprawy curry 
 1/3 słodkiej czerwonej papryki   
 szczypta pieprzu  
 szczypta soli 

przygotowanie: 

 Soczewicę opłukać w ciepłej wodzie i przełożyć do garnka. Zalać podwójną ilością czystej wody i 
gotować pod przykryciem do momentu aż soczewica zmięknie. Wyłączyć palnik i pozostawić 

http://www.ps68.edupage.org/
mailto:ps68@piasta.pl
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jeszcze na 5 minut w garnku. Następnie przełożyć zawartość na sitko. Pozostawić do ostygnięcia i 
odcieknięcia nadmiaru wody.  

 W międzyczasie zetrzeć marchewkę na tarce, a por, pieczarki i czosnek drobno posiekać. Przełożyć 
warzywa na patelnię z dodatkiem oleju i smażyć na niewielkim ogniu ok 5 minut. Warzywa powinny 
zmięknąć.  

 Do dużej miski włożyć warzywa, soczewicę, posiekaną natkę pietruszki, mąkę i przyprawy. 
Wymieszać. 

 Piec w 180 stopniach C na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, pokropionym kilkoma 
kroplami oleju. 

 Z przygotowanej masy formować kotlety. Silikonowym pędzelkiem posmarować każdy kotlet olejem. 
Wstawić do gorącego piekarnika i piec 30 minut w opcji góra-dół. Po 15 minutach odwrócić na 
drugą stronę.  
Przepis pochodzi ze strony www.blwprzepisy.pl 

Smacznego 

Beata Szelągowska 
 

Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

 Tematyka tygodniowa: 
 
„Wielkanoc” – Przygotowania, 

przygotowania… W przedszkolu 
również  przedświąteczny czas 
wypełnia praca intensywniejsza, niż 

zwykle… Zaczniemy od prac porządkowych, 
poznamy świąteczne tradycje, przygotujemy 
stroiki, pisanki, by potem z niecierpliwością 
oczekiwać dyngusa i wielkanocnego zajączka  

 

 „Przy stole”- Przy okazji omawiania tej 
tematyki będziemy doskonalić umiejętność 
kulturalnego jedzenia posiłków. Sprawdzimy, czy 
już wszyscy  prawidłowo posługują się łyżką, 
widelcem i kubkiem. W dalszym ciągu będziemy 
przezwyciężać uprzedzenia do niektórych potraw. 
Kolejny raz przypomnimy sobie zasady mycia 
rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej 
czynności. Mamy nadzieje, że Muchomorki będą 
kulturalnie zachowywać się przy stole  
i zrozumieją skutki złego zachowywania się  
w trakcie posiłku. 
 

 „Wiosna w pełni” – Postaramy się, aby 

dzieci potrafiły rozróżniać i nazywać niektóre 
wiosenne kwiaty i rośliny, co poszerzy ich wiedzę 
o środowisku przyrodniczym. W czasie spacerów 
Muchomorki będą mogły w czynny sposób 
obcować z przyrodą z najbliższego otoczenia. 
Oczywiście codzienne przebywanie na powietrzu 
pozwoli dzieciom obserwować zmiany  
w przyrodzie i zaspokoi ich potrzebę ruchu. 
 

 „To jest mój kraj” – Czas już, by „maluchy” 

dowiedziały się kim są i co łączy nas wszystkich. 
Ten tydzień to czas, kiedy poznamy 
najważniejsze polskie symbole: flagę, godło  
i hymn. Na zajęciach pojawi się również słowo 
„Podlasie” i podlaski strój ludowy. Naszym 
najważniejszym zadaniem będzie jednak 
przygotowanie i rozdanie mieszkańcom osiedla 
flag, by i oni przypomnieli sobie o zbliżającym się 
święcie. 

 
1. Dziękujemy RODZICOM za: 

 
 Pani Porosińskiej – za kartki do rysowania 
 Pani Futryn - za materiały do zajęć 

edukacyjnych 
Nauczycielka oddziału  

mgr Maria Borowik 
 

PIOSENKA  DO  NAUKI:  „Idzie do nas 
wiosna”  
Słowa – Agnieszka Galica 
Muzyka – Tadeusz Pabisiak 

 
1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas roześmiana i 
zielona 
Wtedy z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak:  
 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech 

Zielona żaba rechu-rechu-rech 
 
2. Rośnie trawa, rosną listki, rosną z wiosna 
dzieci wszystkie 
Przyfrunęły już bociany i klekocą tak:  
 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech 

 

http://www.blwprzepisy.pl/


5 NASZA GAZETKA 8 (189)  KWIECIEŃ 2020R. 

 

 

 
 

3. W lesie kwitnie już zawilec, obudziły się motyle, 

a wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew:  
 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech 

 
 
WIERSZ  DO  NAUKI:  „Co to jest Polska?”  Cz. 

Janczarski 
 
- Co to jest Polska? - spytał Jaś w 
przedszkolu. 
Polska - to wieś i las, i zboże w polu, 
i szosa, którą pędzi do miasta autobus, 
i samolot, co leci wysoko, na tobą. 
Polska- to miasto, strumień i rzeka, 
i komin fabryczny co dymi z daleka, 
a nawet obłoki gdy nad nami mkną. 
Polska to jest także twój rodzinny dom. 
A przedszkole? Tak- i przedszkole, 
i róża w ogrodzie, i książka na stole. 
 

 

ODDZIAŁ II SMERFY 

Trzy i cztery, trzy i cztery, 
Wiersz do nauki: „Dla Babci i dla Dziadka” 
 
 
 
 

2. TEMATYKA TYGODNIOWA 

 
W kwietniu proponujemy następującą 
tematykę: 
1.Wiosenne powroty 

 Zadania: 
 -wzbogacanie wiedzy o ptakach, 
-rozwijanie zainteresowania przyrodą, 
-rozwijanie koncentracji uwagi, 
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 
określony temat, 
-aktywne uczestnictwo w proponowanych 
zabawach, 
Lasy opuszczają jemiołuszki, gile i czeczotki, 
które spędzają u nas zimę. Na ich miejsce 
przylatują ptaki, które wracają z zimowisk według 
stałego kalendarza powrotów. A pierwsi 
przedstawiciele  pojawiają się w Polsce  już na 
przełomie lutego i marca. Skowronek, żuraw, 
bocian, a może jaskółka − które ptaki będą 
pierwsze, a które zawitają do nas jako ostatnie? 
Tego dowiemy się w pierwszym tygodniu 
kwietnia. 
2.Wielkanoc 

Zadania: 

-poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze 
świętami, 
-wzbudzenie zainteresowania folklorem, 
-poznanie figury geometrycznej – koła, 
-rozwijanie umiejętności współpracy w parach, 
-rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania 
muzyki, 
Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje 
ludowe, z których część jest wciąż żywo 
kultywowana, a część coraz bardziej zanika. 
Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy 
pisanki, zanosimy palemki do kościołów i 
oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek. 
Niektóre zwyczaje                           i tradycje 
wielkanocne przetrwały do dzisiaj w nieco 
zmodyfikowanej formie.  W zależności od tego,                 
w jakiej części kraju mieszkamy, możemy znać 
różne tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych.  
Wielkanocne zwyczaje ludowe to część naszej 
tradycji, dlatego warto je znać, nawet, gdy nie są 
już praktykowane. 
3.Dbamy o przyrodę 

Zadania: 
 -wzbogacenie wiedzy o sposobach ochrony 
przyrody, 
-wyrabianie nawyku segregowania śmieci, 
-rozwijanie twórczego myślenia, 
-rozwijanie zmysłu węchu, 
-rozwijanie rozumowanie przyczynowo- 
skutkowego, 
-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 
indywidualnych możliwości. 
Każdy z nas lubi wycieczki do lasu, parku czy nad 
rzekę. Czasami jednak piękno krajobrazu 
zakłócają nam porozrzucane śmieci lub hałaśliwa 
muzyka. Jeśli chcemy cieszyć się przyrodą 
dookoła, musimy pozostawić ją w nienaruszonym 
stanie. Każda nasza czynność ma wpływ na 
otoczenie. Co zrobić, aby ten wpływ był jak 
najmniejszy? 
Ochrona środowiska to nie tylko działania 
chroniące tereny, na których żyją rośliny 
i zwierzęta. Wiele naszych nawyków i czynności 
ma ogromny wpływ na to, w jakim stanie 
pozostawimy otaczającą nas przyrodę. 
My  również możemy  przeanalizować swoje 
zachowanie i ocenić, czy dbamy  o środowisko 
naturalne. Zacznijmy od prześledzenia czynności, 
które wykonujemy  od samego rana – 
odpowiedzmy  sobie na kilka pytań: 

 Czy myjąc zęby, zakręcasz wodę, 
oszczędzając ją w ten sposób? 

 Czy wychodząc z pustego pomieszczenia, 
gasisz światło? 
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 Czy używasz w domu żarówek 
energooszczędnych? 

 Czy przygotowując posiłek, korzystacie 
z produktów pochodzących z hodowli 
przemysłowych czy z upraw 
ekologicznych? 

 Woda jest nam potrzebna do picia i do mycia. 
Znaczne jej ilości zużywane są też w rolnictwie 
i przemyśle. Polska, na tle innych krajów 
europejskich, należy do krajów ubogich w wodę 
możliwą do wykorzystania przez człowieka; jej 
zapasy są ograniczone – nie da się z nich 
czerpać w nieskończoność. Z tego też powodu 
musimy starać się ją oszczędzać.   
A jak oszczędzać prąd elektryczny? Pamiętajmy 
nie tylko o wyłączaniu światła, ale także o tym, by 
wyłączać z sieci telewizory, komputery i inne 
urządzenia, których w danym momencie nie 
używamy. Chociaż jedno urządzenie może 
pobierać niewiele prądu, to jednak większa ich 
liczba zużywa mnóstwo energii. 
Każdego dnia możemy zachowywać się w sposób 
korzystny lub niekorzystny dla przyrody. Warto 
pamiętać, by śmieci wyrzucać wyłącznie do 
odpowiednich pojemników, a nie na chodnik.   
Wnioski: 

 Czynności wykonywane przez nas 
codziennie mają duży wpływ na stan 
środowiska naturalnego. 

 Działania sprzyjające przyrodzie to na 
przykład oszczędzanie wody i prądu 
elektrycznego. 

 Warto brać udział w społecznych akcjach 
mających na celu ochronę środowiska. 

Postaramy się , aby Smerfy poprzez swoje 
działania dostrzegły potrzebę dbania o przyrodę. 
4.Mali patrioci 

Zadania: 
 -kształtowanie postawy patriotycznej i 
przynależności społecznej, 
-kształtowanie szacunku do symboli narodowych, 
prawidłowych zachowań   w trakcie słuchanie                               
i śpiewania hymnu, 
-utrwalenie adresu zamieszkania, 
-współuczestnictwo   w pielęgnowaniu tradycji . 
Wychowanie patriotyczne jest procesem 
długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych 
lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża 
wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem 
sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który 
pozostaje na całe życie. Wychowanie 
patriotyczne rozpoczyna się już od progu 
rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również 
w przedszkolu i w codziennym życiu. To w 
rodzinie należy kultywować szacunek do symboli 

narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry 
przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów 
zachowania w kontakcie z symbolami 
narodowymi i reagowania na nie. Naśladowanie 
zachowania taty lub mamy w zetknięciu się z 
polskim godłem lub hymnem narodowym uczy 
szacunku do nich.  Wychowanie patriotyczne jest 
tą dziedziną, której wyników w odniesieniu do 
dzieci nie da się zmierzyć. Jednak  powinniśmy  
być przekonani, że otworzyliśmy  dziecięce serca 
i umysły na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. 
Musimy  być pewni, że dzieci wiedzą, że są 
Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną. Patriotyzm 
nie jest reliktem przeszłości. Wspólne 
przeżywanie świąt narodowych i lokalnych, 
opieka nad miejscami pamięci narodowej,  
wycieczki historyczno-krajoznawcze, śpiew pieśni 
patriotycznych integrują i ukazują dzieciom 
współczesne oblicze patriotyzmu.  Już w grupie 
najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie 
do ojczyzny, do swego miasta, uczyć dostrzegać 
jego piękno, słowem kształtować uczucia, z 
których po latach zrodzić się może prawdziwy, 
patriotyzm .   
 

Nauczycielki oddziału 
mgr Halina Rygorczuk 

 mgr Krystyna Lenczewska 
 
 

 

Piosenka: "Pisanki" B. Forma 
1. Pisanki kraszanki 
    piękne, kolorowe 
    czerwone, niebieskie 
    żółte i brązowe 
Ref: Święta, święta, święta 
    jajka malowane 
    każdy do koszyczka 
    pisankę dostanie. 
2.  Dziś na nich malują 
    dzieci kogucika, 
   który się wygrzewa 
    w słoneczku promykach 
Ref: ..... 
3. Na stole świątecznym  
   kurczątka, baranki 
    na białym obrusie 
    są nasze pisanki 
Ref:.... 
 
 Wiersz: „Katechizm polskiego dziecka” 
 Wł. Bełza 
 
Kto ty jesteś? 

 Polak mały! 
 Jaki znak twój? 
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 Orzeł biały! 
 Gdzie ty mieszkasz? 

 Między swymi! 
W jakim kraju? 

 W polskiej ziemi! 
 Czym ta ziemia? 
 Mą ojczyzną! 
 Czym zdobyta? 

 Krwią i blizną! 
 Czy ją kochasz? 

 Kocham szczerze! 
 A w co wierzysz? 

 W Polskę wierzę! 
 

 

ODDZIAŁ III MUMINKI 

  
 

Przysłowie na kwiecień: 
" Kwiecień, co 
deszczem rosi, wiele 
owoców przynosi" 
W kwietniu planowane 
tematy to:Święta 

Wielkiej Nocy - poznamy zwyczaje i tradycje 

związane ze zbliżającą się Wielkanocą, 
przypomnimy tradycję malowania jaj w okresie 
Wielkanocy – będziemy malować pisanki według 
własnego pomysłu 
 
Piosenka do słuchania: "Wielkanocny poranek" 
(muz. T. Pabisiak, sł. A. Galica 
 
I. W wielkanocny poranek, 
   dzwoni dzwonkiem baranek. 
   Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, 
   dzwoni dzwonkiem baranek. 
 
Ref. Wielkanocne kotki, 
        robią miny słodkie,  
        już wyjrzały z pączka, 
        siedzą na gałązkach. 
        Kiedy będzie Wielkanoc 
        Wierzby pytają 2x 
 
II. A kurczątka z zającem 
    podskakuja na łące. 
    Hop, hop, hop, hop, hop, hop, 
    podskakują na łące. 
 
Ref. Wielkanocne kotki, 
 

 Powroty na wiosnę - przypomnimy sobie 

pierwsze  ptaki przylatujące na wiosnę do Polski, 
wzbogacimy wiadomości na temat wybranych 
ptaków , ich budowy i upierzenia, będziemy 
rozwijać umiejętności matematyczne, 
spostrzegawczość , percepcję słuchową, rozwijać 
sprawnośc fizyczną. 
 
 Wiosna na wsi - zapoznamy z pracą rolnika, 

utrwalimy nazwy  i wyglad zwierząt wiejskich - 
dorosłych i młodych, zwrócimy uwagę na różnice 
w wyglądzie osobników - dorosłego i młodego , 
rozwijać poczucie rytmu, będziemy rozwijać 
umiejetności klasyfikowania, liczenia, rozwijać 
sprawność ruchową. 
 
 Przyroda wokół nas - będziemy starać się 

kształtować postawę proekologiczną, nawyki 
ekologiczne,  zachęcać do obserwowania 
przyrody, do uprawiania roślin, do dbania o 
środowisko, poznawać właściwości fizyczne 
wybranych odpadów. 
 
„Mały ekolog” – słuchanie wiersza Mateusza 

Mojsaka 
 
Lubię dbać o środowisko, 
i wiem o nim prawie wszystko: 
gaszę światło w toalecie, 
by nie brakło go na świecie. 
Jeżdżę tylko na rowerze, 
bo to służy atmosferze 
,nie marnuję także wody, 
by świat zdrowy był i młody. 
 

 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

      

Zwierzęta naszych pól i 
lasów: 

W pierwszym tygodniu 
miesiąca wzbogacimy wiedzę 
dzieci na temat życia i 

zwyczajów zwierząt. Postaramy się rozbudzić ich 
zainteresowania przyrodnicze.  Utrwalimy nazwy 
ekosystemów, w których żyją wybrane zwierzęta. 
Wyjaśnimy pojęcia: ptaki, ssaki, owady. Poprzez 
wycinanie, lepienie będziemy rozwijali sprawność 
manualną rąk. Poza tym będziemy kontynuowali 
naukę nawyku dbania o higienę rąk oraz ochrony 
podczas kichania i kaszlu. 
Wielkanoc: 
W drugim tygodniu kwietnia wprowadzimy dzieci 
w świąteczny nastrój. Poprzez rozmowy o 
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symbolach, wykonywanie dekoracji, pieczenie 
ciast zapoznamy przedszkolaki ze zwyczajami, 
tradycjami i sztuką ludową Świąt Wielkanocnych. 
Będziemy kształtowali poczucie rytmu i 
umiejętność uważnego słuchania muzyki. 
Skupimy się na budowanie wypowiedzi na dany 
temat oraz ćwiczeniu spostrzegawczości i 
pamięci wzrokowej. Zwrócimy uwagę na dbanie o 
prawidłową postawę ciała. 
Teatr – i Ty możesz być aktorem: 

W kolejnym tygodniu kwietnia poszerzymy wiedzę 
dzieci o teatrze. Zwrócimy uwagę na poprawność 
wypowiedzi pod względem gramatycznym. 
Wzbogacimy słownictwa dzieci oraz będziemy 
rozwijać umiejętność pracy mimiką twarzy. 
Zwrócimy uwagę na stosowanie form 
grzecznościowych. Wyćwiczymy umiejętności 
dostrzegania rytmów i kontynuowania ich. 
Skupimy się także na kształtowanie umiejętności 
nazywania i rozpoznawania emocji oraz 
przestrzeganie zasad grupowych. 
Strażnicy przyrody: 

Miesiąc kwiecień jest okazją do szczególnego 
krzewienia kultury i postawy ekologicznej. Dlatego 
też będziemy rozmawiali na temat ochrony 
środowiska, poszanowania przyrody i sposobach 
zapobiegania jej niszczeniu. Zorganizujemy 
Kacperkom zabawy badawcze z wodą. 
Uświadomimy dzieciom konieczność 
segregowania odpadów i ich ponownego 
przetwarzania. Będziemy ćwiczyli umiejętność 
poprawnego liczenia. 
Polska– moja ojczyzna:  
W ostatnim tygodniu kwietnia skupimy się na 
kształtowaniu poczucia przynależności 
narodowej. Utrwalimy znajomość symboli 
narodowych. Będziemy wskazywali na mapie 
Polski charakterystyczne miejsca: morze, góry, 
jeziora, Wisłę, Białystok, stolicę Polski. Poza tym 
zaznajomimy dzieci z legendami i pieśniami 
patriotycznymi. Poprzez różnorodne zabawy, 
ćwiczenia będziemy rozwijali wyobraźnię 
przestrzenną.  
 

Piosenka do nauki: "Idzie do nas wiosna" 

Autor słów: Agnieszka Galica 

1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas, 
Roześmiana i zielona, 
Razem z wiosną wszystkie dzieci 
Zaśpiewają tak: 

Ref.: Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 
rech, rechu, rech.. 

2. Rośnie trawa, rosną listki, 
Rosną szybko dzieci wszystkie. 
Przyfrunęły też bociany  
I klekocą tak: 

Ref. 

3. W lesie kwitnie już zawilec, 
Obudziły się motyle, 
A wieczorem nad łąkami 
Słychać żabi śpiew: 

4. Kiedy wiosna przyjdzie do nas, 
Roześmiana i zielona, 
Razem z wiosną wszystkie dzieci 
Zaśpiewają tak: 

5. Rośnie trawa, rosną listki, 
Rosną szybko dzieci wszystkie. 
Przyfrunęły też bociany  
I klekocą tak: 

6. W lesie kwitnie już zawilec, 
Obudziły się motyle, 
A wieczorem nad łąkami 
Słychać żabi śpiew: 

Wiersz do nauki: „Może zobaczymy” - 
 H. Bechlerowej.  

 
Idźmy leśną ścieżką  
cicho, cichuteńko, 
może zobaczymy  
sarniątko z sarenką.  
 
Może zobaczymy 
wiewióreczkę małą,  
jak wesoło skacze  
z gałęzi na gałąź. 
 
I niech nikt po lesie 
nie gwiżdże, nie woła –  
może usłyszymy  
pukanie dzięcioła. 
 
A może zaśpiewa  
między gałązkami  
jakiś leśny ptaszek,  
którego nie znamy…  
 
I będzie nas witał  
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wesołą piosenką!  
Tylko idźmy lasem  
cicho… cichuteńko… 
 
Dziękujemy: 

- za przyniesienie nasion, cebulek roślin i kwiatów 
Prosimy o przyniesienie: 

- pokrywki pudełka po butach 
- plastikowych butelek różnej wielkości. 
 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

W kwietniu planujemy 
następującą tematykę 
tygodniową i związane 
z nimi zadania do 
realizacji: 
 
Wiosenne powroty 
ptaków 
- wzbogacanie 

wiadomości na temat ptaków,  
- rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska, 
uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej 
ptaków 
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz 
chęci obserwowania otaczającego świata, 
-  rozwijanie umiejętności czytania 
-  zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i 
wyciągania wniosków, zapoznanie z 
właściwościami jajka ( zabawy badawcze) 
 
Wielkanoc 

-  wzbogacenie  wiadomości na temat  tradycji 
wielkanocnych w Polsce i innych krajach 
- poszerzanie doświadczeń i wiadomości 
dotyczących tworzenia barw pochodnych 
-  rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 
myślenia twórczego 
-  rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń 
według instrukcji słownej - głównie podczas 
ćwiczeń gimnastycznych 
-  porównywanie długości i wysokości 
przedmiotów podczas zajęć i zabaw  
 
 
Wiosna wokół nas 
- wzbogacanie wiedzy o środowisku 
przyrodniczym 
-  wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt 
hodowanych na wsi  (utrwalanie nazw i wyglądu 
zwierząt z wiejskiego podwórka - dorosłych i 
młodych 
- rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany 
rzeczowników i układania zdrobnień i rymów; 

rozwijanie umiej. opisywania wyglądu za pomocą 
przymiotników 
 
Z ekologią za pan brat 

- kształtowanie świadomości ekologicznej oraz 
nawyków proekologicznych; poznawanie 
znaczenia nowych słów: ekolog, recykling; 
-  rozumienie konieczności ochrony środowiska 
przyrodniczego, lasów 
- poznawanie zasad szanowania przyrody i 
zachęcanie do ich przestrzegania. 
- utrwalanie określeń związanych z położeniem 
przedmiotów w przestrzeni 
 
W tym miesiącu czeka nas kiermasz wielkanocny,  
Dzień Ziemi oraz coraz więcej obserwacji 
przyrodniczych w ogródku przedszkolnym. 
W kwietniu będziemy też sporządzać diagnozę 6- 
latkom, czyli badanie gotowości szkolnej. 
Otrzymają ją wszyscy rodzice. 
Zachęcamy rodziców, którzy jeszcze nie brali 
udziału w naszym grupowym projekcie 
czytelniczym ,,Czytanie na dywanie” - zachęcamy 
do umawiania się i czytania Gumisiom ulubionych 
książek. 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Beata Mioduszewska 

mgr Anna Marciniak 

 

 Wiersz "Tylko jeden raz" M. Buczkówna 
 
Chcą żyć, jak i ty żyjesz, 
wszystkie na świecie zwierzęta, 
i mrówki, i żaby, i żmije, 
i pszczoła wiecznie zajęta. 
 
Przypatrz się z bliska dżdżownicy, 
biedronce, jak kropki liczy, 
jaskółce, jak gniazdo kleci, 
jak pająk rozsnuwa sieci. 
 
I paź królowej - motyl - 
niech fruwa tęczowo - złoty, 
i ślimak środkiem dróżki 
niech pełznie, wystawia różki… 
 
Niech skacze pasikonik, 
niech świerszczyk w trawie dzwoni… 
Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las. 
Jak i ty – żyją tylko raz 
 
PIOSENKA pt. Wielkanoc (sł. i muz. J. 
Kucharczyk):  

 
 1. Gdy przychodzi do nas wiosna, 
 ciepła, uśmiechnięta, 
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 to przychodzą razem z wiosną 
 wielkanocne święta. 
 

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta. 
 Święta, święta, wielkanocne święta. 
 

2. Barwne palmy wielkanocne 
 pysznią się w wazonie, 
 jajka w różne piękne wzorki 
 są przyozdobione. 
 

3. Jest koszyczek ze święconką, 
 w nim kilka pisanek, 
 chleb, kiełbasa, chrzan i jajka, 
 cukrowy baranek. 
 

4. W poniedziałek wielkanocny 
 jest świetna zabawa. 
 Śmigus-dyngus wszystkich wodą 
 leje już od rana. 
 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

 

     „Kwiecień plecień, bo 
przeplata trochę zimy trochę lata”  
tak mówi przysłowie ludowe. W 
kwietniu w naszej grupie też będą 
się przeplatać różne tematy. 
 
I tydzień:  Wiosenne powroty  
II tydzień: Wielkanoc 

III tydzień: Wiosna na wsi  
Iv  tydzień: Dbamy o przyrodę  
 
      W pierwszym tygodniu   będziemy  rozmawiać 
o powrotach ptaków wczesną wiosną , poznamy 
ich nazwy ( skowronek, bocian, czajka, czapla), 
będziemy omawiać ich wygląd –różnice  
i podobieństwa. Będziemy utrwalać  ptasie cechy  
na podstawie wilgi. Podczas tych zajęć będziemy 
rozwijać mowę dzieci – wypowiadanie się całymi 
zdaniami oraz układanie działań do podanych 
zadań. Będziemy rozwijać kreatywność dzieci 
wykonując ptaki z różnorodnych materiałów: 
klocków, plasteliny, gliny, patyczków itd. 
W drugim tygodniu będziemy rozmawiać, 
wzbogacając wiadomości  o tradycjach  
i zwyczajach wielkanocnych. Zapoznamy dzieci  
z różnymi sposobami ozdabiania jajek. 
Wykorzystamy je do zajęć matematycznych  - 
przeliczania i dodawania. Podczas zabaw 
badawczych poznamy właściwości i budowę 
jajka. Samodzielnie przygotujemy też proste 
potrawy z jajek np. pasta jajeczna. Będziemy też 
czytać w zakresie poznanych liter.  

     W trzecimi tygodniu zapoznamy dzieci  ze 
zwierzętami z wiejskiego podwórka. Dzieci 
utrwalą ich nazwy jak również poznają produkty 
otrzymywane od zwierząt z wiejskiego podwórka. 
Podczas zabaw naśladowczych ( głosy zwierząt) 
dzieci  będą ćwiczyć narządy mowy. Poznamy 
dzieci z  narzędziami ogrodniczymi  potrzebnymi 
na wsi i ich zastosowaniem. Podczas zajęć 
matematycznych dzieci będą rozwijać 
umiejętność mierzenia  stopami, krokami. 
   W czwartym tygodniu   będziemy kształtować  
postawy  proekologiczne,  
zachęcając dzieci do segregowania śmieci. 
Zakładając hodowlę hiacyntów będziemy 
wyrabiać u dzieci opiekuńczy stosunek do roślin. 
Realizując tematykę będziemy wyrabiać u dzieci 
poczucia współodpowiedzialności za przyrodę, 
będziemy zachęcać  do dbania o swoje najbliższe  
środowisko. Podczas zajęć matematycznych 
dzieci będą rozwijać  umiejętność  klasyfikowania. 
 
W kwietniu planujemy następujące wyjścia z 
przedszkola: 

 Wycieczka do pobliskiego lasu  

 Wycieczka do szkoły Podstawowej nr 10 – 
wspólne zabawy ruchowe na placu 
szkolnym 

„Wołanie wiosny 
 

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola  
Już zielone były pola, 
A bociany klekotały, 
Bo na łąkę przyleciały. 
 
Ref: Zielona wiosenka woła nas 
Zielona panienka wesoła 
W oczy świeci nam Złotym słońcem 
I rozrzuca kwiaty pachnące. X 2  
 
II. Na gałązkach pierwsze pąki, 
A na pąkach pierwsze bąki, 
Żabki skaczą , a skowronek, 
Śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 
Ref: Zielona… 
 
III. Na spacerze zobaczymy  
Czy już nigdzie nie ma zimy, 
Teraz wiosna rządzić będzie 
Z czego bardzo się cieszymy! 

 
Ref: Zielona… 
 

Wiersz do nauki „Dbaj o przyrodę” 
 
Kochamy naszą planetę  
Przecież na niej mieszkamy 
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Chcemy, by była piękna  
Dlatego o nią dbamy. 
 
Nie zaśmiecamy lasów, 
W nich żyją zwierzęta 
To nasi przyjaciele 
Każdy z nas o tym pamięta. 
 

Chcemy mieć czystą wodę 
W jeziorach i oceanach 
Chcemy by słońce świeciło, 
Na czystym niebie dla nas.  

Nauczycielki oddziału 

mgr Barbara Duda  
mgr Marzena Makowiecka 

                                                                         mgr Iwona Dąbrowska

 

MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA  
 

Kolejne zadania na miesiąc kwiecień  2020r.   
W związku z czasowym zawieszeniem działalności przedszkola zadania Mądrej Główki 

zamieszczone są w załączeniu do Gazetki na ostatnich stronach. 
Proszę o wydrukowanie , wykonanie zadań i przesłanie skanu bądź zdjęcia na e-mail 

grupy do nauczyciela celem zaliczenia zadania. 

 

W  reporterskim skrócie  jeszcze z okresu działalności  Fajnie było 
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