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      Najmilsi! 
 

Już trzeci miesiąc roku za nami!!! Jak ten czas pędzi…! Niedługo powitamy wiosnę. Wiosna 

to pora wielce radosna. Przyroda budzi się do życia, zwierzęta wychodzą z zimowego ukrycia, 

ptaki powracają do swoich gniazd. Wiosna to szczególna pora roku – nastraja nas 

optymistycznie, aż chce się śpiewać, tańczyć i podskakiwać. Powitaliśmy ją bardzo radośnie, 

ubrani w zielone stroje. Jak co miesiąc, również i w marcu w przedszkolu było bardzo ciekawie. 

Zapraszamy do krótkiej relacji… 
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Wydarzenia 

Jasełka w kościele 

W niedzielę 6 stycznia zgromadzeni w kościele 

parafialnym w Skarżysku Kościelnym 

przeżywali raz jeszcze cud betlejemskiej nocy. 

Stało się to za sprawą dzieci z grupy „Żabek”            

i „Jeżyków” , które w piękny, dziecięcy sposób 

przedstawiły historię narodzin Jezusa. Dzieci 

zostały przygotowane pod kierunkiem pań:             

A. Działak, Z. Sieczki i K. Markiewicz. 

Zebranych gości przywitał ksiądz proboszcz – 

Marian Czajkowski, p. dyrektor Barbara Kocia 

oraz Wójt Gminy – Jacek Bryzik. 

Przedszkolaki w pięknych strojach śpiewały              

i recytowały wiersze, co było to dla nich 

ogromnym przeżyciem. Klimat wigilijnej nocy 

podkreślił świąteczny wystrój kościoła 

oraz  kolędy i przepiękne, wzruszające 

pastorałki.  Mali aktorzy z dużym przejęciem            

i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje 

role. Wspaniała gra aktorska oraz 

niepowtarzalny klimat naszej świątyni 

sprawiły, że przedstawienie zostało bardzo 

ciepło przyjęte przez zgromadzonych, którzy 

nie szczędzili braw i miłych gestów.  

Po zakończonym przedstawieniu dzieci zostały 

obdarowane słodyczami i faworkami, 

upieczonymi specjalnie na tę okazję przez jedną 

z babć naszych przedszkolaków. Słowa uznania 

oraz serdeczne podziękowanie za wzruszające 

przeżycia złożył małym artystom  i ich paniom 

ksiądz proboszcz oraz pani dyrektor naszego 

przedszkola. Mamy nadzieję, że występ 

przedszkolaków na długo pozostanie w pamięci 

dzieci oraz ich najbliższych. 

 

 
 
Wyjazd do MCK w Skarżysku-Kamiennej 

Dnia 8 stycznia dzieci ze wszystkich grup udały 

się do Miejskiego Centrum Kultury w 

Skarżysku Kamiennej na przedstawienie 

teatralne pt. „Piotruś Pan i piraci”. 

Wspaniała gra aktorów z Katolickiego Teatru 

Edukacji w Krakowie wprowadziła małych 

widzów w niesamowity baśniowy świat. 

Głównym bohaterem spektaklu był tytułowy 

Piotruś Pan, chłopiec, który spędzał swoje 

dzieciństwo na wyspie Nibylandii. Wszystkie 

dzieci z zapartym tchem śledziły jego przygody 

i zmagania z odwiecznym wrogiem kapitanem 

Hakiem. W przedstawieniu wykorzystano wiele 

efektów specjalnych, oryginalną scenografię, 

barwne stroje, co znacznie podniosło 

atrakcyjność spektaklu, wprowadziło 

niezwykły nastrój i przyciągało uwagę dzieci. 

W trakcie przedstawienia mali widzowie 

spontanicznie reagowali na prezentowane na 

scenie sytuacje. 

 

 

 
 

Pasowanie na przedszkolaka 

Bardzo uroczystym i zarazem najważniejszym 

świętem dla dzieci w naszym przedszkolu było 

„Pasowanie na Przedszkolaka”, które odbyło 

się w czwartek 10 stycznia. W uroczystości 

wzięli udział zaproszeni rodzice oraz Sekretarz 

Gminy Skarżysko Kościelne –  

Monika Mączyńska. 

Dzieci zaprezentowały program artystyczny, 

który przygotowały pod kierunkiem p. 

Magdaleny Kolasy i Moniki Sławińskiej. 

Występując przed tak wielką publicznością 

wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, 

ale również wielką odwagą. Rodzice bardzo 

wzruszeni i dumni ze swoich pociech bili 

gromkie brawa. 

http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190107_jaselka_2019/49807049_376613036437685_253424047084273664_n.jpg
http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190111_wyjazd-do-mck/49667023_378788832886772_8954409897605201920_n.jpg
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W dalszej części dzieci złożyły uroczyste 

ślubowanie, a pani dyrektor z pomocą 

zaczarowanego ołówka dokonała pasowania. 

Miłym akcentem było wręczenie 

wychowankom dyplomów, które z pewnością 

będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat 

pobytu w przedszkolu. Po zakończeniu 

uroczystości dzieci zasiadły do słodkiego 

poczęstunku. 

 

 
 

Bal karnawałowy w przedszkolu 

W piątek 11 stycznia w Przedszkolu 

Samorządowym w Skarżysku Kościelnym 

odbył się bal karnawałowy pod hasłem 

„Postacie z Baśni Andersena”. Zabawę 

poprowadził dj Tomasz Gluza, który zachęcał 

wszystkich do tańca znanymi przebojami 

muzycznymi. Przedszkolaki ze wszystkich grup 

i panie wychowawczynie przebrane w piękne, 

kolorowe stroje wcieliły się w postacie ze 

znanych baśni i bajek. Dzieci świetnie się 

bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi 

paniami w tańcach przeplatanymi zabawami 

oraz licznymi konkursami zręcznościowymi, 

specjalnie przygotowane na tę okazję przez 

panią od rytmiki – Ewę Markowską. Nie 

zabrakło także tańców w kółeczkach, w parach, 

wężyków, jazdy pociągiem, kaczuszek, 

zwijania włóczki, przeciągania liny itp. 

  Uśmiechy nie znikały z twarzy dzieci, nawet 

mimo chwilowego zmęczenia. W trakcie 

zabawy dzieci miały również okazję do 

skosztowania słodkiego poczęstunku. Był to bal 

pełen wrażeń i niezapomnianych przeżyć. 

 

 

 

Teatrzyki 

W naszym przedszkolu po raz kolejny gościli 

aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych 

ART-RE z Krakowa. Tym razem przyjechali  z 

przedstawieniem   „O królu Popielu i myszach”. 

Tematyka występu nawiązywała do znanej 

polskiej legendy. W sposób niezwykle barwny, 

z humorem, opowiedziana została historia złego 

władcy – Popiela. Jego niegodziwości zostały 

jednak prędko ukarane – wylęgły się tysiące 

mysz, które wyruszyły prosto do Kruszwicy, 

aby ukarać złego króla. Spotkanie było nie tylko 

mile spędzonym czasem, dostarczyło również 

jakże ważnego morału: „Chciwość i 

nieuczciwość nie popłaca”. Największym 

atutem teatrzyku było to, iż dzieci mogły 

aktywnie uczestniczyć w występie. 

Kolejnymi gośćmi w naszym przedszkolu byli 

aktorzy z Teatru Lalek „Pinokio” z Nowego 

Sącza, którzy zaprezentowali „Kozuchę 

Kłamczuchę”. Bajka przedstawiała historię 

sieroty Paulinki, która poszukując pracy i 

miejsca dla siebie trafiła na podstępną Kozę 

wykorzystującą dobre serca ludzi i zwierząt. 

Historia kozy uczy, że kłamstwo, oszustwo oraz 

żerowanie na cudzej dobroci nie popłaca. 

Prawda wcześniej lub później wychodzi na jaw, 

a miłość i dobroć potrafi czynić cuda. Ze strony 

przedszkolaków oba teatrzyki zostały  przyjęte 

z wielkim entuzjazmem. 

 

 
 

Dzień Babci i Dziadka 

W dniach 6-7 lutego w naszym przedszkolu 

odbyły się uroczyste spotkania z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. Każda grupa przedszkolaków 

przedstawiła swój program artystyczny, w 

którym pokazała swoje umiejętności muzyczne, 

ruchowe oraz recytatorskie. Dumni dziadkowie 

ze wzruszeniem podziwiali występy swoich 

milusińskich, a przedszkolaki odważnie i bez 

tremy  reprezentowały swoje umiejętności. 

Przedszkolaki poprzez wiersz, piosenkę                        

i taniec, mogły wyrazić kochanym Babciom                 

http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190111_pasowanie-na-przedszkolaka/49716185_378805782885077_4561402680219533312_n.jpg
http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190121_bal-karnawalowy-w-przedszkolu/50474500_383044189127903_8418836207462514688_n.jpg
http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190208_teatrzyki/51474559_393462281419427_4836558072115625984_n.jpg
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i Dziadkom, swoje podziękowanie za trud 

włożony w ich wychowanie. Następnie 

dziadkowie zostali zaproszeni na słodki 

poczęstunek, a dzieci wręczyły im specjalnie 

przygotowane upominki. 

Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi 

ciastami domowego wypieku, które zostały 

przygotowane przez rodziców. Babcie brały 

także udział w konkursie na „Sernik babuni”, 

który cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Wszystkie babcie biorące w nim udział zostały 

nagrodzone. Spotkania upłynęły w miłej                         

i serdecznej atmosferze. Po uroczystościach 

zostały rozstrzygnięte 2 konkursy na 

„Kolorową grę planszową” i „Nietypową 

ozdobę choinkową”. 

 

 
 

Czyta sekretarz Urzędu Gminy-Monika 

Mączyńska 

W czwartek 7 lutego przedszkolakom z grupy 

Żabek czytała bajkę sekretarz Urzędu Gminy    

w Skarżysku Kościelnym, p. Monika 

Mączyńska. Pani Monika przeczytała 

książeczkę pt. ,Smok Maciuś i jego pierwszy 

dzień w przedszkolu”. Dzieci z dużym 

zainteresowaniem wysłuchały zaprezentowanej 

opowieści. Wielkim zaskoczeniem dla nich 

było to, że spotkanie odbyło się w gabinecie 

Pani Moniki. Dzieciom bardzo podobała się ta 

wycieczka, podczas której dowiedziały się, że 

dzięki książkom można przeżyć wiele przygód 

oraz dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy. 

 

 
 

Walentynki- dzień czerwony 

Walentynki to święto zakochanych, ale nie 

tylko. Dla przedszkolaków ten dzień stał się 

okazją do wspólnej zabawy i pokazania, jak 

dobrze i wesoło jest nam razem. Wszystkie 

dzieciaki wraz z paniami prezentowały się               

w tym dniu na czerwono. Dzieci bawiły się 

chustą animacyjną, wyszukiwały w sali rzeczy 

w kolorze czerwonym, segregowały różne 

przedmioty, w tym serduszka. Czerwony kolor 

sprawiał, że w przedszkolu panowała 

szczególnie ciepła i miła atmosfera. Na 

zakończenie dzieci przygotowywały serduszka 

dla najbliższych. 

Wspólnie spędzony czas w walentynkowym 

nastroju sprzyjał prowadzeniu z dziećmi 

rozmów na temat uczuć. Przedszkolaki 

dowiedziały się, że istotą Walentynek nie są 

serduszka czy czerwone pluszaki tylko 

życzliwość, sympatia i szacunek okazany 

drugiemu człowiekowi. 

 

 

 

http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190222_walentynki/52392471_400851250680530_8498072134961070080_n.jpg
http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190222_walentynki/52536753_400851844013804_8507851401831907328_n.jpg
http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190210_dzien-babci-i-dziadka/51505919_395315887900733_353862192308682752_n.jpg
http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190210_czyta-sekretarz-urzedu-gminy/51745104_395328454566143_1540970777598230528_n.jpg
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Z wizyta w Radomiu 

Dnia 5 marca dzieci z grupy „Żabek”                              

i „Jeżyków” odwiedziły Komendę Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 

Podczas wizyty w jednostce dzieci wzięły 

udział w projekcie edukacyjnym „Bezpieczny 

Dom”. Na realizację tego projektu w siedzibie 

Komendy Miejskiej PSP w Radomiu 

przeznaczono specjalne pomieszczenia, które 

zaadaptowane zostały na typowe mieszkanie.            

Z pomieszczeń wygospodarowano: pokój 

dzienny, kuchnię oraz łazienkę. Dzięki temu 

układowi dzieci mogły zobaczyć między 

innymi z jakimi zagrożeniami możemy się 

spotkać w domu lub mieszkaniu, jak 

rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, 

jak działają czujniki dymu oraz tlenku węgla. 

Dzieci podczas pobytu w jednostce miały 

okazję poznać charakter i znaczenie pracy 

strażaków. Dowiedziały się, jak należy się 

zachować w sytuacji, gdy powstaje pożar. Duże 

wrażenie zrobił na dzieciach samochód                         

z drabiną, w którym mogły usiąść i obejrzeć 

całe jego wyposażenie. Z radością przymierzały 

strażacki kombinezon, hełm, specjalną maskę. 

Widziały także, jak strażacy szybko zjeżdżają 

po rurze i szykują się do akcji. Na zakończenie 

wizyty dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcie ze 

strażakami. 

       Uwieńczeniem wycieczki była wizyta                  

w Galerii Słonecznej, gdzie dzieci mogły 

obejrzeć niezwykłą wystawę budowli                           

z klocków LEGO. 

Dzieci podziwiały wykonane z klocków 

pojazdy, postacie, miejsca, wydarzenia znane               

z bajek i filmów oraz sceny historyczne                           

i najsłynniejsze budowle architektoniczne. 

Największy zachwyt wśród dzieci wzbudziła 

makieta Titanica, kolekcja Star Wars, postać 

najpopularniejszego polskiego piłkarza Roberta 

Lewandowskiego, itp. Dzieci miały też 

możliwość zabawy klockami w specjalnie 

wyznaczonej strefie zabaw, mogły 

samodzielnie tworzyć własne konstrukcje                     

z kolorowych klocków i można było zbudować 

dosłownie wszystko.  

Wycieczka dostarczyła wszystkim wielu 

niezapomnianych wrażeń i dużo dobrej zabawy. 

 

 
Przedszkolaki z wizytą w Zakładzie 

krawieckim „Dana” 

Dnia 15 marca dzieci z grupy Jeżyków wybrały 

się z wizytą do Zakładu Krawieckiego Dana                  

w Skarżysku Kościelnym. Podczas tego 

spotkania zaprezentowały program artystyczny 

z okazji Dnia Kobiet, przygotowany pod 

kierunkiem p. Z. Sieczki i K. Markiewicz. 

Przedszkolaki złożyły wszystkim kobietom 

pracującym w zakładzie krawieckim życzenia 

oraz zaśpiewały piosenki. Dzieci mogły także 

poznać wygląd i wyposażenie tego 

pomieszczenia, zobaczyć sposób działania 

urządzeń i przyborów jakimi posługują się 

panie krawcowe  w swojej pracy. 

Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły 

paniom własnoręcznie wykonane kwiaty, a pani 

Danuta zaprosiła przedszkolaków na słodki 

poczęstunek. 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190308_z-wizyta-w-radomiu/53719218_407966669968988_3638708142985969664_n.jpg
http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190319_dana/54279053_412336386198683_7406811083526111232_n.jpg
http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190308_z-wizyta-w-radomiu/53607173_407981299967525_2967912239366930432_n.jpg
http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190319_dana/53928436_412335996198722_5525134856872263680_n.jpg
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Dnia 8 marca w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. 

Program artystyczny zaprezentowały dzieci z grupy Jeżyków pod kierunkiem                 

p. Z. Sieczki i K. Markiewicz. Podczas obchodów tego wyjątkowego dnia 

przedszkolaki złożyły wszystkim kobietom, zarówno tym dużym, jak i małym, 

życzenia oraz zaśpiewały piosenki. Tego dnia w przedszkolu panowała wesoła 

atmosfera. W dniu swojego święta wszystkie dziewczynki i panie usłyszały wiele 

miłych słów od przedszkolaków, którzy spisali się na medal. Na zakończenie 

uroczystości wszystkie dzieci otrzymały słodkości oraz drobne upominki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkole-sk.pl/wp-content/gallery/20190311_dzien-kobiet/53343510_409057789859876_7348840312204165120_n.jpg
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PIERWSZY  DZIEŃ  WIOSNY  2019. 

  

Powitanie Wiosny w naszym przedszkolu 
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Kiedy wypada pierwszy dzień wiosny 2019? Kiedy znów będzie ciepło?                           

Symbol dłuższych dni i krótszych nocy - pierwszy dzień wiosny. Wiosna kalendarzowa jak co 

roku wypada 21 marca w czwartek, ale astronomiczna, związana z wejściem Słońca w znak 

Barana zacznie się dzień wcześniej, już 20 marca. Słońce nie zawsze wędruje tak samo, 

dlatego też pierwszy dzień wiosny astronomicznej może się zmieniać. Możliwe, że za 100 lat 

wiosna zacznie się już 13 marca! Pierwszy dzień wiosny podwójnie świętować mogą 

Benedykt, Marzanna, Filemon i Mikołaj – wtedy wypadają też ich imieniny. 

Czym charakteryzuje się pierwszy dzień wiosny?                                                                         

Po często ponurej i mroźnej zimie rozkwitająca i zazieleniająca się natura jest pierwszym 

symbolem początku wiosny. Zmienia się pogoda – wzrasta temperatura, niebo                         

jest rzadziej zachmurzone i można spodziewać się dużej liczby słonecznych dni.                         

Jedyną wadą wiosny może być tylko większa częstotliwość występowania burz. 

Jak możemy uczcić pierwszy dzień wiosny?                                                                                   

Najpopularniejszym obrządkiem związanym z nadejściem nowej pory roku jest topienie lub 

palenie Marzanny – słomianej kukły symbolizującej zimę. Rytuał pochodzi od słowiańskich 

Jarych Godów, czyli cyklu obrządków żegnających zimę. Utopienie marzanny nie tylko miało 

powitać wiosnę, ale też być zapowiedzią udanych i obfitych plonów w danym roku. Słowianie 

początek wiosny obchodzili bardzo hucznie, bawili się wspólnie, a przede wszystkim robili 

mnóstwo hałasu, co miało jeszcze skuteczniej odpędzić zimę. Obecnie zwyczaj ten 

traktowany jest jak forma zabawy. 

 

Wiosna 

Dni stają się dłuższe, słońce mocniej przygrzewa, zbliża się wiosna. Świadczą też o tym 

pierwsze śpiewy ptaków, odzywających się jeszcze niepełnym głosem w słoneczne dni. 

To ptaki, które spędziły u nas zimę i czekają na stosowną chwilę, żeby wkroczyć w pełną 

wiosnę. A jednocześnie zaczyna się wielki powrót ptasiej braci z zimowisk i wyścig o to, kto 

zajmie najlepsze miejsca na gniazda i wychowanie młodych. Kogo możemy się wkrótce 

spodziewać, które ptaki będą pierwsze, a które zawitają do nas jako ostatnie? Obserwujcie 

pilnie otoczenie, patrzcie w niebo, nasłuchujcie głosów!    
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Ptasie zwiastuny wiosny. 

Ptaki wracają z zimowisk według stałego kalendarza powrotów. Człowiek obserwuje                 

te przyloty już od wielu, wielu lat, bo powracające ptaki to zapowiedź wiosennych zmian, 

cieszących także nas.  

„Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka” – mówi przysłowie ludowe. 

I rzeczywiście to jeden z najwcześniej przylatujących do nas ptaków. Przyloty skowronka 

zaczynają się już od połowy lutego. Skowronek jest małym ptakiem, żyjącym wśród pól i łąk. 

Nie wszyscy mają możliwość zauważyć jego powrót. Ale na pewno wszyscy znają jego 

śpiew, który słychać w pełni sezonu - wibrujący, wznoszący się nad polem wraz ze 

zrywającym się w górę ptakiem. 

 

 

Wczesną wiosną łatwiej nam zauważyć powroty ptaków dużych, zwłaszcza kiedy wracają 

grupowo, a najlepiej takich, które żyją w pobliżu człowieka. Do pierwszej grupy należy 

żuraw, do drugiej nasze boćki.  

Żuraw przylatuje do nas na przełomie lutego i marca. Jest ptakiem o prawdziwie królewskim 

wyglądzie! Porusza się wręcz majestatycznie. W locie żurawie bywają mylone z bocianami. 

Ale uwaga – można nie dać się zmylić – żurawie lecą w skupieniach, które nazywamy 

kluczem. Jeśli słyszymy, że ktoś widział klucz lecących bocianów, możemy sądzić, że były 

to żurawie – bociany nigdy nie tworzą kluczy. Jeśli przy tym lecące ptaki odzywają się 

charakterystycznym, trąbiącym głosem (klangor ), prawdopodobieństwo zamienia się 

w pewność.  

 

 



11 
 

 

 

Nieco później, bo od drugiej połowy marca, wracają bociany. Nasza wieś jest mocno 

przywiązana do ich widoku, a wszędzie ptaki te są witane z radością. Gniazdo boćka  na 

dachu domostwa miało przynosić szczęście, a i teraz gospodarze chętnie zakładają na dachu 

specjalne podstawy, żeby ułatwić mu założenie gniazda. Bociany zwykle wracają do 

zajmowanego od lat tego samego gniazda, ale jeśli coś przeszkodzi w powrocie 

ubiegłorocznemu towarzyszowi, w gnieździe pojawi się inny. Para wita się w gnieździe 

klekotem – czyli szybkim „klapaniem” dzioba. Wszyscy znamy ten dźwięk.  

 

Wiosenne zabawy dla dzieci 

Początek wiosny to dobry czas na zabawy ruchowe z dzieckiem na świeżym powietrzu.                    

Jednak co robić  na dworze gdy piasek w piaskownicy jest jeszcze twardy, a na 

huśtawkę za zimno? Propozycje na wiosenne zabawy dla dzieci. 

Gdy robi się coraz cieplej, zabawy ruchowe na dworze to najlepsza forma spędzania wolnego 

czasu z dziećmi. Jazda na rowerze, hulajnodze bądź rolkach czy gra w piłkę pozytywnie 

wpłynie nie tylko na zdrowie, ale i samopoczucie naszych pociech. Na spacery ubieraj 

dziecko na cebulkę, tak aby w trakcie zabawy można było z niego zdjąć kolejne warstwy. 

Maluch uniknie w ten sposób przegrzania, przewiania,  a w konsekwencji przeziębienia.  
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Gry i zabawy w lesie 

Fantastyczną zabawą jest wspólne szukanie pierwszych oznak wiosny i tropienie śladów. 

Zabierz dziecko do lasu bądź parku i pobawcie się w detektywa. Zabawa polega na szukaniu 

przebiśniegów, krokusów, pierwszych pączków na gałązkach czy kiełkujących roślin. Taka 

forma spędzania czasu  z dzieckiem może być także doskonałą lekcją o środowisku. Z kolei 

jeśli dysponujesz ogrodem albo działką zaangażuj malucha w wiosenne porządki. Grabienie 

liści, zbieranie suchych gałązek to świetna zabawa dla każdego dziecka. 

 Wiosenne porządki 

Wiosenne porządki są potrzebne nie tylko na podwórku ale także w domu. Kiedy zbliża się 

upragniona wiosna pozbywamy się niepotrzebnych rzeczy, myjemy okna, pierzemy dywany. 

Zaangażuj swoje dziecko we wspólne sprzątanie, a przekonasz się, że to może być wspaniała 

zabawa. Ważne aby rodzice wychodzili naprzeciw oczekiwaniom swoich podopiecznych                  

i sami wymyślali jak aktywnie i na wesoło spędzić wspólny czas. 

Zabawy ruchowe dla dzieci 
Obserwacja ptaków to także jedna z form na wiosenną zabawę z najmłodszymi. Kiedy świat 

budzi się do życia, nie tylko rośliny, ale także patki ukazują swoje oblicze. O tej porze roku 

słychać je bardzo wyraźnie. Atrakcją dla dzieci będzie podglądanie ptaków przez lornetkę               

a także spacer   w poszukiwaniu ich gniazd. Maluchy lubią również naśladować dźwięki 

ptaków. A gdy zrobi się zimno, zaproponuj dziecku zabawę w udawanie latania. Chwila 

biegania po łące z jednoczesnym machaniem ramionami to nie tylko szybka i skuteczna 

rozgrzewka, ale też fantastyczna zabawa dla dzieci. 
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Kącik Rodzica…  
 

Wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych  

i szczęśliwych ludzi… JAK MÓWIĆ ŻEBY DZIECKO USŁYSZAŁO, ZROZUMIAŁO 

I WYKONAŁO NASZE POLECENIE:  

  

1. Skup uwagę dziecka na sobie. Niech twoja 

twarz będzie na wysokości oczu dziecka, jeśli to 

konieczne, przytrzymaj je, weź np. za ramiona. 

2. Mów powoli, spokojnym, ale stanowczym 

głosem. 

3. Mów krótko, jasno i rzeczowo. Im bardziej 

konkretne wydasz polecenie, tym większa szansa na jego wykonanie. 

4. Zamiast jednego bardzo długiego polecenia, lepiej podzielić je na krótsze i dopilnować  

ich wykonania po kolei. Wydawaj więc tylko jedno polecenia na raz. 

5. Jeśli to konieczne poproś, aby dziecko powtórzyło twoje polecenie. Upewnij się, ze wie 

co ma robić. 

6. Używaj formy polecenia pozytywnego z jak najmniejszą ilością słowa „nie”, np. 

zamiast „ nie krzycz”, lepiej „ mów cicho”. Informuj wyraźnie i konkretnie, jak ma się 

dziecko zachowywać, a nie czego ma nie mówić czy nie robić. 

7. Poprzedzaj ważne polecenia np. słowem „ uważaj”, „ posłuchaj”, „ to ważne”, lub 

innym stałym sygnałem np. klaśnięciem w dłonie. 

8. Jeśli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo wykonania polecenia, używaj zwrotów 

grzecznościowych „ proszę, dziękuje”. 

9. Koniecznie pochwal, jeśli dziecko cię posłuchało. 

10. Jeśli to tylko możliwe używaj komunikatu „ja” zamiast „ ty”. 
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Opowiadanie – „Mój najlepszy przyjaciel Roki” 

Nie tak dawno temu, w niewielkiej wsi położonej 

za Krakowem, żyła sobie dziewczynka o imieniu 

Julita. Miała mamę, tatę i psa o imieniu Roki. 

Miała siedem lat. Zawsze, gdy miała jakiś 

problem, tylko jeden członek jej rodziny umiał 

poprawić jej humor – to był Roki. 

Pewnego dnia, gdy poszła z nim na spacer, nagle 

- nie wiadomo dlaczego - urwał się jej ze smyczy 

i zaczął uciekać. Ona zaczęła go gonić i wołać: - 

Rokiiiiii! Nagle zniknął gdzieś za krzakami. 

Szukała go prawie dwie godziny, lecz go nie 

znalazła. Z płaczem wróciła do domu. 

- Co się stało i gdzie jest Roki? – zapytał się tato. 

- Roki mi uciekł. 

- Chodź pójdziemy wydrukować ulotki z Rokim, a potem pójdziemy je roznieść 

i przy okazji go poszukamy. Wydrukowali ulotki, poszli je roznieść, ale go nie 

znaleźli. Widzieli bardzo dużo podobnych psów, ale żaden z nich to nie był 

Roki. Gdy wrócili do domu późnym wieczorem, przy kolacji Julita była bardzo 

smutna, aż jej rodzicom żal było na nią patrzeć. Kładła się spać bardzo smutna i 

już nikt nie umiał jej poprawić humoru. Gdy wcześnie rano wstała, wyszła po 

cichu z domu i zaczęła go szukać po całej wsi. Szukała go wszędzie, jednak 

nadaremnie. Wyszła kawałek za wieś, weszła na górkę i zobaczyła czarodzieja. 

- Powiedz mi proszę, gdzie jest Roki? – poprosiła. 

Czarodziej wziął ją za rękę i zaprowadził do Rokiego. Poszli i zobaczyli za 

krzakami Rokiego z jakąś suczką i małymi szczeniakami. Julita zabrała całą 

gromadkę psiaków do domu. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a Roki już nigdy 

im nie uciekł. 
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                                        Coś dla przedszkolaka… 

Pokoloruj Rokiego 
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STUDIO DOBREGO SMAKU 

 
Przepis na Wiosenną sałatkę z brokułami 

 2 piersi z kurczaka 

 1 opakowanie przyprawy 'Gyros' 

 500 g brokułów 

 1 papryka 

 1 długi ogórek 

 2 pomidory 

 3 jajka 

 3 łyżki oliwy 

 1 łyżeczka cukru  

 pęczek szczypiorku 

 majonez 

 sól 

 pieprz 

Sposób wykonania  

1. Mięso umyć, osuszyć, pokroić w kostkę. 

2. Do mięsa dodać przyprawę „Gyros” oraz oliwę; wszystko wymieszać i odstawić do 

lodówki na min. 1 godzinę. 

3. Kawałki kurczaka usmażyć na złoty kolor; odstawić do wystygnięcia. 

4. Brokuły ugotować w osobnym garnku w wodzie z dodatkiem szczypty soli oraz 

łyżeczki cukru (czas gotowania - ok. 5 minut); następnie odcedzić, zalać zimną wodą i 

odstawić do wystygnięcia. 

5. Jajka ugotować na twardo (8 minut), ostudzić, obrać, pokroić w ósemki. 

6. Ogórki, pomidory i paprykę umyć; ogórek obrać a z papryki usunąć gniazda nasienne; 

warzywa pokroić w kostkę. 

7. Brokuły wyłożyć na półmisek a na nich umieścić kawałki kurczaka. 

8. W następnej kolejności położyć jajka pokrojone w ósemki i przykryć całość warstwą 

majonezu. 

9. Na warstwie majonezu ułożyć pomidory, ogórki i paprykę. 

10. Wszystko delikatnie oprószyć solą i pieprzem, po czym udekorować majonezem oraz 

posypać świeżo posiekanym szczypiorkiem. 

Smacznego! 

 

https://cosdobrego.pl/skladnik/piers-z-kurczaka/
https://cosdobrego.pl/skladnik/przyprawa-gyros/
https://cosdobrego.pl/skladnik/brokuly/
https://cosdobrego.pl/skladnik/papryka/
https://cosdobrego.pl/skladnik/ogorek/
https://cosdobrego.pl/skladnik/pomidory/
https://cosdobrego.pl/skladnik/jajka/
https://cosdobrego.pl/skladnik/oliwa/
https://cosdobrego.pl/skladnik/cukier/
https://cosdobrego.pl/skladnik/szczypiorek/
https://cosdobrego.pl/skladnik/majonez/
https://cosdobrego.pl/skladnik/sol/
https://cosdobrego.pl/skladnik/pieprz/


17 
 

WAŻNE INFORMACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 marca 2019r. 

w naszym przedszkolu obchodzić będziemy  

Kolorowy dzień warzyw i owoców-  

kolor pomarańczowy 

Dzień Marchewki i Pomarańczy 


