
GAZETKA NR 18/2013 

PRZEDSZKOLE NR 6 W BRODNICY 

Redaktorzy: M. Federowicz, D. Jastrzębska 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY WESOŁYCH PISANEK W KOLORACH TĘCZY  

I ŚWIĄTECZNEGO UŚMIECHU! 

 

 

 

 



CZYTAMY RAZEM 

WIELKANOCNY WYŚCIG 

 

opowiadał bajkę: - Za  , 

za myszki brały w łapki i biegały z 

. Jeśli biegać chcesz jak - tak 

skończył bajkę- ruszaj ze mną na 

doroczny, WIELKANOCNY WYŚCIG z . Już 

po chwili zrobiłosię gwarno w stumilowym . 

Wszyscy spieszą do zabawy. Każdy 

własną  niesie. Przemądrzała wnosi 

pełen na polankę, aby każdy sobie 



wybrał taką, jaką chce .Teraz grupa 

zawodników do wyścigu jest gotowa. Czy 

słyszycie sygnał , którym „START” 

ogłasza .HOP!   I wszyscy, jak szaleni, 

wśród podskoków z piskiem gnają. A ? - 

także skaczą i ...z uciekają.Tylko osioł 

 nie zamierza brykać wcale. Lecz skupiony 

z w pysku wprost do mety prze 

wytrwale.- Brawo,! Brawo! -huczy . I nim 

się spostrzegły zuchy, WIELKI WYŚCIG 

WIELKANOCNY wygrał właśnie . Spójrzcie 



jaki jest szczęśliwy, a wraz z nim gromadka 

cała. Bo choć pospadały, to zabawa się 

udała. 

 

Poczytaj swojemu dziecku… 

WKŁADKA DLA MAMY, TATY, BABCI I DZIADKA 

BAJECZKA WIELKANOCNA 
Agnieszka Galica 

 Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko- ko – ko – zagdakała zadowolona – leżcie tu cichutko, to nikt was nie 

znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku. 

Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały się i 

postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot. 

- Miau – powiedział przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie z was pyszna jajecznica, 

miau! 

- Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy skończyć na patelni. 

- Ale co robić, co robić? – postukiwały się skorupkami. 

- Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – nie dam się usmażyć! 

 A po chwili wróciło wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne  kropeczki, 

nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. 

- Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka. 

- Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, tylko wielkanocną 

pisanką. 

- Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko jak umiało, by po chwili wrócić i 

zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. I rzeczywiście, Jajko 

wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto – czarne paski. 

I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko turlając się wesoło. 

- Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jako – tygrys i Jajko - Jako. I wtedy 

właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem żabka, każdy to wie, czy ktoś zieloną 

żabkę zje? – Nie!  

- Jako – biedronka, Jako – Tygrys i Jako – Żabka były z siebie bardzo zadowolone. Tylko czwarte leżało i 

trzęsło się ze strachu. 

- Pośpiesz się – mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I właśnie wtedy nadszedł 

Kot. 

- Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – trudno, zrobię jajecznicę 

tylko z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię. 

 Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka. 

- Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – teraz już na pewno zrobi z ciebie jajecznicę. 



- Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki i ...wyszedł z niej 

malutki, puszysty, żółty kurczaczek. 

Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym pisankom. Po 

chwili podreptał w kierunku cukrowego Baranka popiskując cichutko;  

Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka. 

               Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana. 

               A w świątecznym koszyku jest pisanek bez lik 

 

 

 

 

WIELKANOC- to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich.  

W Wielką Niedzielę dzwony w kościele ogłaszają światu, że Chrystus zmartwychwstał. Cała rodzina zasiada 

do uroczystego śniadania.  

Na wielkanocnym stole stoi koszyczek, a w nim cukrowy baranek, pisanki i pokarmy poświęcone w Wielką 

Sobotę. Wszyscy dzielą się jajkiem, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. 

Z Wielkanocą wiąże się wiele pięknych legend i ludowych zwyczajów. Przypomnijmy niektóre z nich, te 

związane z .. jajkiem.  

Właśnie ono, raz w roku, na Wielkanoc, występuje w głównej roli! 

 

„JAJKOWE” PRZESĄDY 

 

Jajko – to znak wszelkiego początku, narodzin i zmartwychwstania.  

W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem i złymi duchami, 

zapewniało urodzaj w polu i ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Wierzono, że jajko ma znaczenie magiczne, 

dlatego używano go jako kamienia węgielnego przy budowie nowych domów. Taczanie jaja po ciele chorego miało 

„wlewać” w niego nowe siły. Noworodka myło się w wodzie, do której wkładano, poza innymi przedmiotami 

mającymi zapewnić szczęście i bogactwo, również jajo. Wydmuszki pisanek wielkanocnych położone pod drzewami 

owocowymi miały chronić je przed szkodnikami. Wierzono, że wrzucone w płomienie ugaszą pożar. Święconym 

jajkiem dotykano zwierząt gospodarskich - co miało ochronić przed chorobami. Pisankę zakopywano pod progiem 

domu w celu zagrodzenia dostępu siłom nieczystym. 



 

W mitologiach wielu ludów można znaleźć opowieść o jaju, z którego powstał świat. Jajko uważano również 
za symbol zmartwychwstania, ukrytego w zarodku nieustannie odradzającego się życia w przyrodzie, 
tajemniczej siły istnienia. Z jajka wykluwa się kurczak, który jest symbolem nowego życia. 

 
 

 

SKĄD WZIĄŁ SIĘ ZWYCZAJ MALOWANIA JAJ? 

Podanie greckie z X wieku zapewnia, że zwyczaj malowania jaj na Wielkanoc zapoczątkowała Maria 

Magdalena, której przy grobie Chrystusa ukazał się anioł i powiedział: „Nie płacz, Maryjo! Chrystus 

zmartwychwstał”. Uradowana pobiegła do domu i ze zdziwieniem stwierdziła, że wszystkie jajka, jakie miała w 

misce, zabarwiły się na czerwono. Wyniosła je na drogę i podarowała przechodzącym właśnie apostołom. Oznajmiła 

przy tym nowinę o zmartwychwstaniu. Czerwone jajka zamieniły się w ptaki, które, ćwierkając, wyfrunęły z rąk 

apostołów i uniosły w niebo. Odczytano to jako znak, że po śmierci następuje zmartwychwstanie i nowe życie.  

 
 

Zwyczaj zdobienia jaj i wykorzystywania ich w celach magicznych sięga starożytności. Wykorzystywano je 

w obrzędach pogrzebowych i związanych z kultem zmarłych. Najstarsze pisanki - datowane na III w. - 

odnaleziono w grobowcach i wykopaliskach w Asharah na Bliskim Wschodzie. Sztuka zdobienia jajek znana była 

Egipcjanom, Persom, Chińczykom, Fenicjanom, Grekom i Rzymianom.  

Najdawniejsze polskie pisanki pochodzą z X w., choć przyjmuje się powszechnie, że zdobienie jaj było 

znane Słowianom już wcześniej. Fragmenty najstarszych pisanek odnaleziono pod Wrocławiem i Opolem. 

 

 
 

CO MOŻNA ZROBIĆ Z PISANKĄ 

 

Pisankidawano w podarunku jako dowód życzliwości i sympatii. Dostawali je członkowie rodziny, dzieci 

chrzestne, osoby zaprzyjaźnione. Jeśli chłopakowi podobała się jakaś panna, oznajmiał jej o tym, wręczając 

pisankę. Jeżeli dziewczyna ją przyjęła i w zamian dała swoją, znaczyło to, że odwzajemnia uczucia kawalera. Ale 

tylko panny na wydaniu mogły robić pisanki! 

„ KOGO KOCHAM I MIŁUJĘ, TEMU JAJKO PODARUJĘ.” 

 



 
 

Pisanki nosiło się nawet na cmentarze, gdzie kładziono je na groby bliskich. 

Pełniły one też rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np. w czasie smagania, dyngusu, chodzenia z 

barankiem lub kurkiem.  

 
Panna mogła dostać także słodkie jajo z czekolady i marcepanu - czasem znajdowała w nim pierścionek z 

brylantem, ofiarowany przez adoratora. Tak od XVIII w. obdarowywano się w wytwornym towarzystwie. 

Najbardziej kosztowne są ze złota, przyozdobione szlachetnymi kamieniami. Francuski jubiler Faberge 

produkował takie ekskluzywne egzemplarze na zamówienie cara Rosji. Pierwsze „jajko” zostało zamówione przez 

cara Aleksandra III w 1885 r. i stało się własnością carycy Elżbiety. Dla mniej wymagających są jaja z drewna, 

porcelany i gliny. 

 

 

 

 
Choć pisanki z Cepelii 
Są stołu ozdobą, 
Ja tam wolę pisanki 
Własnego wyrobu. 
 

Tadeusz Fangrat „Pisanki” 

 

 
 

 
 

Pisanki służyły do zabawy w „taczanki”. Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywał 

ten, czyja pisanka pozostała niestłuczona. Znana też była zabawa polegająca na turlaniu jajek z opartej o ziemię 

deseczki. Wygrywało jajko, które potoczyło się najdalej. 

 



 
 

Jak pisze Kadłubek — „Polacy z dawien dawna (...) bawili się z panami swymi jak z malowanymi 
jajkami". Owa zabawa, nazywana „na wybitki", „w bitki" lub „walatka", polegała na uderzaniu jednej pisanki o 

drugą — wygrywał ten, kto stłukł jajko przeciwnika.  

 
„Zwyczaj malowania jaj wielkanocnych był powszechny w narodzie" — pisze Gloger w „Encyklopedii 

staropolskiej” i podaje różne sposoby, do dziś zresztą stosowane, przygotowywania pisanek i kraszanek.  

„Rysują jajko rozpuszczonym woskiem, aby farba miejsc powoskowanych nie pokryła. Rysowanie zowią 
«pisaniem», stąd nazwa «pisanki», tak jak dawnych «dzbanów pisanych» (...). Upowszechnione desenie 
mają swe nazwy od wzorów i podobieństw, rysują więc w gałązki, w drabinki, w wiatraczki, w jabłuszka, w 
serduszka, w kurze łapki itd. Jako narzędzi do pisania używają szpilek, igieł, kozików, szydeł, słomek i 
drewienek". 
 

 
 

RODZAJE JAJ WIELKANOCNYCH 

 

Nazwy jaj wielkanocnych zależą od sposobu ich barwienia. 

Kraszanki – jajka o czerwonej barwie, od staropolskiego słowa „krasić” – barwić, upiększać. 

Malowanki – jajka jednobarwne o innych kolorach. 

Skrobanki – na jednolitym tle kraszanki lub malowanki wyskrobuje się wzorek (np. szpilką). 

Wyklejanki – jajka z naklejonym obrazkiem z listków, sitowia, włóczki itp.  

Nalepianki – jajka ozdobione nalepionymi na skorupkę różnobarwnymi wycinkami z papieru. 

Pisanki – przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze robi się na nim wzory woskiem. Tam, gdzie był wosk, 

zostawał biały, niepomalowany ślad na kolorowym tle. Dawniej po naniesieniu wzoru na skorupę jajka, farbowano 

je używając naturalnych barwników, które dawały piękne kolory. I tak kolor zielony uzyskiwano z listków młodego 

żyta, kolor czerwonawo-żółty z łusek cebuli, kolor ciemnobrązowy i czarny z kory śliwy lub olchy, kolor czerwony 

uzyskiwano dzięki burakom a kolor niebieski z płatków kwiatu bławatka. Po wykonaniu wzoru woskiem i 

zabarwieniu skorupy, z wysuszonego jajka ścierano wosk uzyskując zaplanowane, białe wzory, tworzące piękną, 

dwubarwną pisankę. 

 



 
Pisanki, kraszanki, malowanki miały sens symboliczny. Uważano, że malowanie jaj jest jednym z warunków 

istnienia świata. Ich zdobieniem we wzory geometryczne lub roślinne zajmowały się dawniej tylko kobiety, które 

wypędzały z izby każdego przybysza płci męskiej i odczyniały urok, który mógł rzucić na pisanki i jeszcze nie 

ozdobione jajka:  

"Sól tobie w oczach, kamień w zębach. Jak ziemia woskowi nie szkodzi, tak twoje oczy niech nie szkodzą 
pisankom". 

Barwy pisanek mają swoje symboliczne znaczenie; tak więc fioletowa i niebieska oznacza żałobę i Wielki Post, 

czerwona - krew Chrystusa przelaną na krzyżu za nasze grzechy, a zielona, brązowa i żółta - radość ze 

zmartwychwstania. 

 

 

 

PISANKOWE ZWYCZAJE 

 

W różnych krajach świętowanie z jajkami wygląda inaczej. W Holandii dzieci szukają jajek ukrytych w 

domu, we Francji – w ogrodzie. W Niemczech pomalowane na zielono jajka wręcza się przyjaciołom, w Szwecji 

zaś cała rodzina z ochotą bawi się w „taczanki”.  

W Bułgarii czerwone wielkanocne jajka maluje się w Wielki Czwartek albo w Wielki Piątek. Pierwszym 

umalowanym na czerwono jajkiem babcia kreśli znak krzyża na czołach dzieci, żeby były zdrowe i rumiane przez 

cały rok. To jajko kładzie się przed domową ikoną, w skrzyni z wianem dziewczyny albo zakopuje się na środku 

pola, żeby chroniło je przed gradem. 

 

 
 

 

 

ŻYCZENIA 
 

 

 

Najserdeczniejsze życzenia składamy dzieciom, które w miesiącu MARCU i KWIETNIU 
obchodzą urodziny.  
 
Są to: Rutkowska Aleksandra, Murawski Maciej, Sarnowska Marianna, Ziółkowski 

Filip, Datta Tomasz, Gruźlewski Szymon, Lelińska Julia, Malinowska Marta, 

Mrzygłód Tomasz, Szablińska Pola, Szczepański Bartosz, Zając Jan.



PRZEDSZKOLNY HUMOREK 
Czteroletnie dziewczynki segregują w koszyczkach 

plastikowe owoce i warzywa. W pewnym momencie 

Gabrysia podchodzi do pani Ewy i pyta: 

- Proszę pani, a kiełbasa to jest owoc czy warzywo? 

/////////////////////////////////////////////// 

Starszaki malowały nt. balu karnawałowego. Kajtek 

zamalował całą kartkę na zielono i dorysował dwie 

czarne plamy. Pani Ania patrzy i pyta: 

-Kajtek, co to jest? 

Kajtek pokazuje zielony kolor i mówi: 

- No, sala „U Bosmana”. 

- A to? – pani Ania pokazuje czarne plamy. 

-To jego wnętrzności (wejście) – odpowiada 

rezolutnie Kajtek. 

/////////////////////////////////////////////// 

W trakcie ferii wszystkie dzieci razem jadły obiad. 

Pani Dorota zachęca Majkę do jedzenia i mówi: 

-Posmakuj, to mięsko z kurczaka w sosiku. 

Słyszy to siedząca obok czteroletnia Natalia i mówi: 

-Tak, tylko jest marylowane (marynowane). 

/////////////////////////////////////////////// 

Pani Gosia sypie ptaszkom słonecznik do karmnika. 

Podbiega trzyletnia Gabrysia, szarpie za pojemnik z 

ziarenkami i krzyczy: 

-Nie tak dużo, trochę dla mnie! 

/////////////////////////////////////////////// 

W poranku czteroletnia Natalia bawiła się z 

sześcioletnią Zuzią. Po pewnym czasie Natalka 

odchodzi od zabawy i zostawia bałagan. 

- Pomóż mi sprzątać – prosi Zuzia. 

- Oj, nie zawracaj mi głowy! - odpowiada Natalia. 

/////////////////////////////////////////////// 

Trzyletni Michał podchodzi do pani Gosi i na ucho po 

cichu tłumaczy jaką chce zabawkę. Pani Gosia nie 

wie o jaką zabawkę chodzi, więc pokazuje różne 

układanki. Zrezygnowany Michał mówi ugodowo: 

- Nie o to mi chodziło, ale już ułożę. 

/////////////////////////////////////////////// 

Czteroletni Jaś biega po sali. Pani Gosia prosi: 

-Jasiu nie biegaj. 

-Ja nie biegam, ja tylko uciekam, bo oni mnie gonią –

tłumaczy pani Gosi Jaś. 

/////////////////////////////////////////////// 

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

Dzieci i rybki głos jednak mają,  

czyli wierszyki łamiące języki! 

Dzieci naśladują uśmiech słoneczka tzn. uśmiechają 
się od ucha do ucha tak, aby było widać zaciśnięte 
zęby trzonowe. 

 

 

 

Uśmiech słoneczka 

 

Na pierzastą chmurkę złote słonko zerka, 

ma wielką ochotę pobawić się w berka. 

Śmieje się słoneczko od ucha do ucha,  
ząbki zaciśnięte by nie wpadła mucha. 

Humorzasta chmurka, choć słonko się śmieje, 

narzeka okropnie, że słaby wiatr wieje. 

Śmieje się słoneczko od ucha do ucha,  
ząbki zaciśnięte by nie wpadła mucha. 

Biedroneczkę w kropki zobaczyło słonko 

i prosi radośnie: „pobaw się biedronko”. 

Śmieje się słoneczko od ucha do ucha,  
ząbki zaciśnięte by nie wpadła mucha. 

Chowa się pod listki mała biedroneczka, 

a słonko za chmurkę i nie ma słoneczka. 

Śmieje się słoneczko od ucha do ucha,  
ząbki zaciśnięte by nie wpadła mucha. 

 

Pieczenie ciasta 

 

Wkładamy do miski:  jajka(wysuwamy i chowamy 
język),  
cukier(wysuwamy i chowamy język) 
Ucieramy (oblizujemy szeroko otwarte usta) 
Wkładamy masło (wysuwamy i cofamy język) 
Następnie dosypujemy mąkę (wysuwamy i cofamy 
język) 
Dodajemy jeszcze rodzynki(wysuwamy i cofamy 
język) 
Kosztujemy czy wszystko dodaliśmy (mlaskanie) 
I oblizujemy łyżkę (podnosimy język do nosa i 
opuszczamy na brodę) 
Przekładamy ciasto do tortownicy (wysuwamy i 
chowamy język) 
I wkładamy do pieca (szeroki język wysuwamy i 
chowamy) 
Ciasto w piecu rośnie (praca policzków na 
dymanie) 
Wyciągamy ciasto z pieca (wysuwamy i chowamy 
język) 
Ale ono jest bardzo gorące (dmuchamy) 
Kosztujemy (poruszamy buzią- żucie) 
Zostały nam okruszki na ustach (oblizujemy 
wargi) 
i w kącikach ust (język na boki), 
na ząbkach (oblizujemy ząbki). 
Bardzo nam smakowało to ciasto (cmokamy). 
 

 

 



KĄCIK MAŁEGO EKOLOGA   

Pisanki w gniazdachM. Kozłowski 

 
Czy wiecie, że jaja niektórych dzikich ptaków 

maluje sama natura? Różnić mogą się one od 

kurzych jaj nie tylko wielkością i kształtem (bywają 

prawie okrągłe, jak też bardziej wyciągnięte), ale 

też o wiele bogatszymi barwami. Niektóre z takich 

jaj mogłyby konkurować z pisankami wykonanymi w 

przedszkolu! 
 Na wiosnę w skrzynkach lęgowych, jakie są 

w parkach i lasach, można znaleźć niewielkie 

jajeczka. Pamiętajmy, nie wolno ich ruszać! Są tak 

błękitne, jakby w nich przeglądało się niebo. To 

przyszłe potomstwo szpaka. Błękitne jajeczka 

składa też pospolita w ogrodach pleszka i płochacz. 

W gniazdach zięby, gila i makolągwy można spotkać 

także jaja błękitne, ale z brązowym rzucikiem w 

kropki. Ciemnobrunatne plamki mają też jaja leżące 

w gniazdach trzciniaków, hałaśliwych ptaszków 

zamieszkujących trzciny. 

 Jaja z wyraźnym wzorkiem należą do 

ptaków wkładających w bardzo skromnych, 

dołkowatych, ledwie wyścielonych gniazdach, albo 

wprost na ziemi. 

 Takie jaja udają, że ich nie ma! Można 

prędzej nadepnąć na jaja lelka, czajki czy sieweczki 

niż wypatrzeć je w ściółce lasu, w trawie, czy na 

piasku. Osobliwymi twórczyniami różnorodnych 

pisanek są kukułki. Kukułki nigdy nie budują gniazd i 

nie wysiadują jaj. Zamiast tego podkładają własne 

jaja do gniazd małych ptaszków. Są takie sprytne, 

że w zależności od tego, jakiemu ptaszkowi 

podrzucają prezent, ubarwiają własne jajeczka 

dokładnie takim wzorkiem, jakie mają jaja 

wykorzystywanych przez nie ptaszków. Tak więc 

kukułki podkładające jaja pleszkom, znoszą jaja 

błękitne, a trzciniakom – plamiste! 

 Oprócz ptaków, jajka składają także ryby, 

płazy, gady, a nawet pająki i owady. 

 Najbardziej wymyślne kształty mają 

malutkie jaja owadów. Są okrągłe, beczułkowate, 

talerzykowate, bochenkowate, stożkowate, a nawet 

jaja w formie gwiazdeczek. 

 A wiecie, że jaja składały też dinozaury? 

 Jakie były jaja tych gadów? 

 Wykopaliska mówią, że jajowate. 

 A czy miały na sobie jakieś wzorki? 

 

 

KĄCIK ŁASUCHA 
 

KACZUSZKI Z JAJEK I SERA 

 

SKŁADNIKI: 

• 3 jajka 

• 3 łyżeczki białego sera 

 

DO DEKORACJI: 

• majonez, papryka czerwona i żółta, gorzka 

czekolada 

• sałata, szczypiorek, natka pietruszki, listki bazylii 

• pomidor, ogórek 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Jajka ugotować na twardo, ostudzić i obrać. Każde 

jajko lekko ściąć , aby kaczuszka była stabilniejsza. 

Z białego sera uformować małe kulki (główki 

kaczuszek). Na talerzu ułożyć liście sałaty, na nich 

jajka. Wykałaczką umocować główki kaczuszek. Z 

kawałków czekolady uformować oczka, z czerwonej 

papryki dziób a z żółtej skrzydełka. Polać jajka 

odrobiną majonezu. Ze szczypiorku umieszczonego 

w kleksie majonezu przygotować trawę. Pokrojone 

w plasterki pomidory i ogórki ułożyć na brzegu 

talerza. Całość posyp posiekaną natką pietruszki i 

obłożyć listkami bazylii.  

KALENDARIUM 
Marzec: 

 Przywitanie wiosny –wszystkie grupy 

 Święto Dziewcząt – chłopcy przynoszą słodycze 

 Wizyta zajączka w przedszkolu 

 Zapisy dzieci do przedszkola 

 Przesiewowe badanie logopedyczne dzieci z 

grupy czterolatków 

Kwiecień: 

 Wywieszenie listy dzieci przyjętych do 

przedszkola 

 Festiwal taneczny „Pląsy Przedszkolaków”- grupa 

5-6latków 

 Zajęcia otwarte 



NOWINKI PRZEDSZKOLNE 
 
W dniu 19.03 i 26.03 zostanie przeprowadzone 

badanie logopedyczne u dzieci z grupy 

czterolatków. Zadaniem badania jest wyłonienie 

dzieci wymagających opieki logopedycznej. 

Dzieci spotkają się z logopeda w celu 

zdiagnozowania mowy. Diagnozę końcową wystawię 

po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem dziecka. U 

badanych dzieci sprawdzę: 

 budowę aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, 

podniebienie, wędzidełko podjęzykowe), 

 prawidłowość artykulacyjną wszystkich głosek 

języka polskiego, stosownie do wieku dziecka, 

 rozumienie mowy, 

 umiejętność nadawania mowy, 

 sprawność narządów artykulacyjnych, 

 funkcje oddechową. 

Badanie przebiegać będzie w miłej atmosferze, nie 

będzie dla dziecka bolesne ani krępujące. Po 

zdiagnozowaniu dzieci zakwalifikowane zostaną na 

terapię indywidualną lub zbiorową, stosownie do 

potencjalnych możliwości dziecka. Terapią będzie 

prowadzona od września 2013 roku. 

Danuta Wejchert - Figurska 

 
Międzynarodowy Dzień Kobiet 

  
Dzień kobiet - 8 marca 

Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet 

obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla 

ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Jest to 

święto o stosunkowo długiej tradycji, ponieważ 

ustanowione zostało w 1910 r., a więc 100 lat 

temu. 

Ruchy robotnicze w Europie oraz Ameryce 

Północnej stanowią korzenie Międzynarodowego 

Dnia Kobiet. Pierwszy raz święto obchodzono 28 

lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. W 

1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna 

ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień 

Kobiet, który miał służyć rozpowszechnianiu idei 

równości kobiet i mężczyzn oraz poszanowaniu 

praw kobiet (w tym wyborczych). 

Współcześnie Dzień Kobiet jest oficjalnym 

świętem w kilkudziesięciu krajach świata, mimo 

że nie wszędzie obchodzony jest 8 marca, np. w 

Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 

sierpnia. W Polsce Dzień Kobiet stał się 

szczególnie popularny w czasach PRL. Tak 

wtedy, jak i dziś jest to dobra okazja do 

obdarowania kobiet kwiatami, słodyczami oraz 

innymi podarunkami. 

Piękna kobieta to: 

a) raj dla oczu, 

b) piekło dla duszy, 

c) czyściec dla portfela. 

Aforyzmy o kobietach 

Napoleon Bonaparte 
Z tym większym zapałem pragniemy kobiety, im 

bardziej niemożliwa czy trudna jest do osiągnięcia. 

 

Charles Chaplin 

Kobiety mogą uczynić milionerem tylko takiego 

mężczyznę, który jest miliarderem. 

 

Jean Vanier 

Mężczyzna i kobieta są dla siebie zwierciadłem; ich 

odmienność objawia każdemu z nich własną 

tożsamość. 

 

Michał Bałucki 

Niewiasta przecież to wie: jeśli chce panować, musi 

udawać, że robi to, czego chce jej mężczyzna. 

 

Honore de Balzak 

Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla 

dojrzałego – towarzyszką, dla starego – 

pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby 

się ożenić. 

 

Robert Beauvais 

O kobiety! Wyście naszym szczęściem i 

nieszczęściem. Świat o was mówi z pogardą, a 

jednak ciągle hołdy składa. 

Ingmar Bergman 

Mąż jest panem u siebie... kiedy żony nie ma w 

domu. 

 

Jorge Louis Borges 

Bóg także próbował być autorem: jego proza – to 

mężczyzna, poezja – to kobieta. 

 

 

 



Tadeusz Breza 

Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co 

dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest 

najczęściej środkiem. 

 

Stanisław Brzozowski 

Kobieta nieczuła to ta, która już nie kocha, 

lekkomyślna – ta, która kocha innego, zmienna – ta, 

która nie wie, czy i kogo kocha, obojętna wreszcie – 

ta, która nie kocha nikogo. 

 

George Gordon Byron 

Pieniądze albo życie – złodziej zostawia nam wybór, 

żona żąda jednego i drugiego. 

 

Elias Capus 

Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają 

w swej żonie jak w otwartej księdze, zna jedynie 

przedmowę do niej; potem przechodzą do spisu 

treści. 

 

Antoni Czechow 

Kobiety to mistrzynie ręcznych robótek! Nie dość, 

że po mistrzowsku władają igłą, ale potrafią równie 

zręcznie wtykać szpile. 

 

Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a 

mężczyźni bez kobiet głupieją. 

 

Jean Deschanel 

Wielu mężczyzn ma bardzo subtelny sposób 

krytykowania swoich żon. Wszędzie opowiadają, że 

to ona zrobiła go tym, czym jest. 

 

Marlena Dietrich 

Niektórzy ludzie oglądają ładne kobiety jak grę w 

tenisa, z tą różnicą, że poruszają głową nie z lewa 

na prawo, tylko z dołu do góry. 

 

Najbardziej rozczarowane małżeństwem są zawsze 

te kobiety, które wyszły za mąż, by nie pracować. 

 

 

 

Marie von Ebner-Eschenbach 

Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: 

wszystkich głupich mężczyzn. 

 

Żona, która nie potrafi wpływać na swojego męża, 

jest gąską, żona, która nie chce nań wpływać – 

świętą. 

 

Feliks Feldheim 

Ta, która ma lichego męża okazuje to w swoim 

ubiorze. 

 

Aleksander Fredro 

Chcieć dziewczynę na swoje kopyto przerobić, 

znaczy  

tyle co sitem wodę czerpać. 

 

Z kobietą nie ma żartów – w miłości czy w gniewie 

Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi, nikt nie wie. 

 

Wiktor Hugo 

Ach! jak Opatrzność jest wielka! Każdemu dała 

swoje cacko: lalkę – dziecięciu, dziecię – kobiecie,  

a mężczyźnie – kobietę. 

 

Bronisława Kamińska 

Kobieta piękna, a bez serca, jest jako piękne 

mieszkanie, w które duch ludzki wejść zapomniał,  

a zostały się ładne malowane ściany. 

 

Józef Maciejewski 

Czasami kobiety przypominają poczytne książki; 

obydwie przechodzą z rąk do rąk. 

 

Źródłem próżności niewieściej jest... mężczyzna. 

 

Gdyby w kobiecie nie panował anioł razem z diabłem, 

nie byłaby interesująca. 

 

Moliere 

Rozmowy pochlebiają kobiecie, ale tylko czyny mogą 

ją przekonać. 

 

Gdy kobieta odmawia miłości, ofiaruje ci przyjaźń – 

nie bierz tego za odmowę: znaczy to, że chce 

postępować według kolejności. 

 

 

Fryderyk Nietsche 

Dwóch rzeczy pragnie prawdziwy mężczyzna: 

niebezpieczeństwa i igraszki. Przeto pożąda 

kobiety, jako najniebezpieczniejszej igraszki. 

 

Szczęście mężczyzny brzmi: ja chcę. Szczęście 

kobiety: on chce. 

 

Ignacy Paderewski 

Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających 

swych mężów. 

 

Magdalena Samozwaniec 

Dziewczyna jest jak pieniądz – pragnie się wydać. 

 

Mężczyźni wymyślili pocałunek, aby ukochanej 

kobiecie nareszcie usta zamknąć. 

 



Henryk Sienkiewicz 

Kobiety przy bliższym poznaniu w ogóle zyskują, 

mężczyźni w ogóle tracą. 

 

Jak sobie co baby wbiją w głowę, obcęgami nie 

wyciągniesz. 

 

Sokrates 

Tak czy inaczej żeń się: jeśli znajdziesz dobrą 

żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą – zostaniesz 

filozofem. 

 

Julian Tuwim 

Marzenie kobiety – mieć stopę wąziutką, a żyć na 

szeroką. 

 

Oscar Wilde 

Mężczyźni żenią się ze zmęczenia, kobiety 

wychodzą za mąż z ciekawości. Obie strony są 

potem rozczarowane. 

 

Kobiety nie dadzą się nigdy rozbroić pochlebstwami 

– mężczyźni zawsze. 

 

Najprędzej starzeje się kobieta, która poślubiła 

przeciętnego mężczyznę. 

 

 

Kobieta w kwiecie wieku staje przed lustrem i 

mówi do męża. 

- Ech... przybyło mi zmarszczek, utyłam, te 

włosy takie jakieś nijakie... Zbrzydłam.  

Powiedz mi, kochanie, coś miłego! 

- Wzrok masz dalej dobry kochanie! 
 
 
 

PODZIĘKOWANIA 
 Dzieci dziękują wszystkim którzy znaleźli czas 

aby poczytać bajeczkę w przedszkolu. Są to  

panie:  Mirosława Górzyńska, Małgorzata 

Redmerska – Górna, Edyta Szczepańska, Joanna 

Stankowska, Ewa Kurkowicz. 

 Dzieci z grup 3 i 4 latków dziękują pani Karolinie 

Witkowskiej, pracownikowi Górznieńskiego Parku 

Krajobrazowego, za ciekawą prezentacje na 

temat ptaków zimą. 

 Dzieci trzyletnie dziękują pani Agnieszce, 

bibliotekarce z Punktu Bibliotecznego nr 4 za 

przeczytanie bajeczki.  

 

BAWMY SIĘ RAZEM  

 

Pokoloruj obrazek wg kodu 

 

 



Połącz ze sobą takie same pisanki. Pokoloruj je.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policz, ile jest pisanek, baranków, koszyczków, zajączków. W ramce narysuj odpowiednia ilość kropek. 

Pokoloruj obrazki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narysuj po śladzie drogę zwierząt do kwiatków. 

 

 



 



 



PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA 

 

 

 

W styczniu najstarsze 

przedszkolaki odwiedziły 

pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej i przedstawiły 

przygotowany program 

artystyczny.  

Babcie, choć nie naszych 

wychowanków, bardzo 

ucieszyła wizyta 

przedszkolaków. 

Dzieci wręczyły wszystkim 

laurki. 

6 lutego w naszym przedszkolu odbyło 

się wręczenie nagród laureatom 

konkursu plastycznego  

„Laurka dla Babci i Dziadka”. 

Czterolatki umiliły gościom czas 

występami artystycznymi. 



 

 

 

Wszyscy z zainteresowaniem 

obserwowali popisy 

przedszkolaków. 

Wśród zaproszonych gości znalazła 

się wicedyrektor Mariola Kiryluk , 

przewodnicząca 

 Rady Rodziców Ilona Sosnowska 

oraz rodzice laureatów konkursu. 

Oczywiście najważniejsze były 

dzieci.  

Oczywiście najważniejsze były 

dzieci, które z niecierpliwością 

oczekiwały na wręczenie 

nagród. 

 



 

 

 

Dzieci radosne, ale też 

zdenerwowane. 

My  dostaliśmy fajne 

książeczki.  

Zuziu dlaczego jesteś taka 

smutna?  

Dla ciebie też jest 

niespodzianka. 



 

 

 

W lutym 3,4 latki gościły panią 

Karolinę Witkowska, pracownika 

Górznieńskiego Parku 

Krajobrazowego. 

Pani Karolina przygotowała 

multimedialną prezentację na 

temat ptaków i ich trudnej 

sytuacji w czasie zimy. 

Wszystkie dzieci otrzymały w 

prezencie widokówkę z ptakami 

oraz karmę dla ptaszków aby 

mogły je dokarmiać  w 

przedszkolu. 



 

 

 

13 lutego panie zorganizowały 

dzieciom czteroletnim dyskotekę 

„ostatkową”. 

Żeby było weselej dzieci 

przyniosły stroje karnawałowe. 

Humory dzieciom dopisywały. 

Po szaleństwie, troszkę 

spokojnej zabawy. 



 

  

 

14 lutego jesteśmy dla siebie 

bardzo mili. 

Dzieci otrzymały od pań 

symboliczne upominki. 

Obdarowały siebie 

nawzajem walentynkami. 

Wspólna fotka to fajna 

pamiątka. 



 

 

 

Najmłodsze przedszkolaki 

wybrały się do Punktu 

Bibliotecznego nr 4. 

 

Pani Agnieszka przeczytała im 

bajeczkę.  

Potem każdy mógł oglądać 

książeczki jakie tylko chciał. 

Trzeba było pamiętać aby ich nie 

zniszczyć. 



 

 

 

Pani mówiła, że śnieg wcale nie jest 

czysty  ale czy to prawda? 

Nasze przedszkolaki przez cały 

rok wychodzą na boisko. 

Zima też dla nich nie jest 

straszna, a ile frajdy daje zabawa 

na śniegu. 

Trzeba tylko grubo się ubrać. 

Trochę z tym kłopotu, no ale panie 

przecież pomogą! 



 

 

 

Chłopcy knują jakąś psotę.  

Oby tylko pani nie zauważyła. 

Jasiek i Szymon próbują ulepić 

bałwana. 

Michaś woli popatrzeć. 

Oj, oj nie wolno rzucać 

śnieżkami -  przestrzega 

Bartek. 



 

 

 

Czterolatki przez całą zimę 

dokarmiają ptaki.  

Na zajęciach samodzielnie 

przygotowują „smakołyki” dla 

sikorek. 

Taka praca nie jest wcale łatwa! 

Bartek zaciska zęby  ale się nie 

poddaje. 

W najstarszej grupie panie 

realizują program 

antynikotynowy. Dzieci maja 

świadomość szkodliwości 

palenia ale cz wszyscy rodzice 

też? 


