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Drodzy Rodzice!

Witamy wszystkich bardzo serdecznie!

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer naszej gazetki.

W tym numerze można będzie przeczytać ciekawe artykuły

i zobaczyć fotografie prac dzieci oraz zdjęcia z różnych

uroczystości i wydarzeń przedszkolnych, w których brały

udział Państwa dzieci.
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Oddział  „MISIE” dzieci 3,4-letnie
Wychowawca: mgr Barbara Chorągwicka
Pomoc nauczyciela: Justyna Żądło 2



Oddział „WIEWIÓRKI” dzieci 5-letnie
Wychowawca: mgr Monika Kowalcze
Pomoc nauczyciela: Anna Nowak



Oddział „JEŻYKI” dzieci 6-letnie
Wychowawca: mgr Maria Nowak
Pomoc nauczyciela: Anna Pławecka 4
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Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich 

kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych, 8 marca odbyła 
się uroczystość z tej okazji. Radosna atmosfera panowała 

już od samego rana. W tym szczególnym dniu wszystkie 
kobietki otrzymały serdeczne życzenia i upominki.

Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby 
ten dzień uczynić wyjątkowo miłym. Jako mali dżentelmeni 
wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach między 

innymi w porządkowaniu sali po zabawie. Było można 
usłyszeć taneczną muzykę, w rytm której bawiły się 

zarówno dziewczynki jak i chłopcy. 
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Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, a zwłaszcza 

dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie.

Wszystkie kobietki, te małe i duże dziękują chłopcom za 
piękne życzenia.
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Równie ważne jak Dzień Kobiet jest Święto 
Chłopców, które obchodziliśmy 10 marca był to 

doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku 
obdarowywania upominkami swoich najbliższych. 

W tym dniu we wszystkich grupach panie razem z 
dziewczynkami wręczały chłopcom upominki, medale, 

dyplomy, złożyły życzenia. 

Był to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy.
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W dniu 21 marca, poza Pierwszym Dniem Wiosny, 
obchodzimy również Światowy Dzień ́ Zespołu Downa.
Szkolne koło wolontariatu ogłosiło piątek 19 marca 

Dniem kolorowej skarpetki. Tego dnia wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
klas I-III oraz nauczyciele przyszli do szkoły w 

skarpetkach, które były kolorowe lub nie do pary aby 
okazać solidarność z ludźmi cierpiącymi na zespół Downa.
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Co roku 21 marca na całym świecie odbywają 
się imprezy, których celem jest zwiększanie 
świadomości społecznej dotyczącej Zespołu 

Downa: integracja, propagowanie wiedzy, 
edukowanie. Jedną z takich akcji jest 

#skarpetkowewyzwanie, które ma na celu 
promowanie postawy ceniącej ludzką 

różnorodność, dzięki której świat jest piękny, 
kolorowy, ciekawy i inspirujący. 

Dzieci tego dnia wykonały również kolorowe skarpety za pomocą różnych technik 
plastycznych tworząc z nich kolorowy skarpetkowy łańcuch.

https://www.facebook.com/hashtag/skarpetkowewyzwanie?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_gylM7dnwVIdjG9B87VoxE5bVkK_z62FuYsxba6PpaPhbatEXh6ASNsXg1seExO97AtTriG47KuoX-aIPEYGHUrG-rLi6_beduunYJPJwOK3EaSWoHliLUxaRAmFESJs&__tn__=*NK-R
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corocznym zwyczajem w marcu przedszkolaki świętowały 

Pierwszy Dzień Wiosny.
Uroczystości rozpoczęły się od konkursów, gier i zabaw 
związanych z tematyką pór roku. Mimo wielu atrakcji 

najbardziej oczekiwaną częścią dnia było wyjście na spacer, 
podczas którego żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę. Dzieci 

radośnie maszerowały w wiosennym korowodzie, z 
transparentami, balonikami, kwiatami oraz wiosenną muzyką 

na ustach. Pomimo aury zimowej tym barwnym pochodem 
przywoływaliśmy nową porę roku wierząc, że niebawem 

roztopi resztki śniegu i ogrzeje świat wiosennym 
słoneczkiem.



11Dzieci z wszystkich grup dzielnie szukały oznak wiosny. Pomimo chłodu na buziach gościł uśmiech i radość.
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Wielkanoc to czas wyjątkowo 
magiczny, pełen pozytywnych przeżyć 
i emocji. W tym roku po raz kolejny 
inny… z powodu nasilającej się 
pandemii od 29 marca do 11 kwietnia
ogłoszono naukę zdalną. Pomimo tych 
smutnych wiadomości postanowiliśmy 
uczcić zbliżające się święta 
organizując wraz z Panią Dyrektor 
Czesławą Łabuz spotkanie wielkanocne. 
26 marca dzieci przyszły do 
przedszkola odświętnie ubrane 
i uśmiechnięte. Zaprezentowały 
program artystyczny w formie wierszy 
i piosenek, przedstawienie pełne 
radości, które przybliżyło nam 
zwyczaje i tradycje wielkanocne oraz 
napełniło nasze serca świątecznym 
nastrojem.
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Tego dnia rozstrzygnięty został rodzinny 
konkurs na "Wielkanocną pisankę.” Pani 
Dyrektor wręczyła wszystkim laureatom 

pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

A na zakończenie spotkania złożyła 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia 

świąteczne. 
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Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie 

i przepiękne pisanki, komisja miała ogromnie 

trudne zadanie w wytypowaniu zwycięzców.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY, 

dzięki Wam na naszym szkolnym holu 

zapanowała świąteczna atmosfera.
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Cały tydzień w naszym przedszkolu panowała ciepła i świąteczna 
atmosfera. 

Przez dni poprzedzające święta dzieci  poznawały 
różne tradycje związane ze świętami Wielkiej 

Nocy.
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Wspólnie z nauczycielkami dekorowały sale, robiły świąteczne prace plastyczne, siały owies i 
rzeżuchę.



17

Przeczytaj wyrazy i dopasuj do obrazków
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Po powrocie z edukacji zdalnej dużo 
rozmawialiśmy o otaczającej nas 

przyrodzie i o planecie, na której żyjemy. 
Wiele uwagi poświęciliśmy ochronie 

naszego wspólnego domu – Ziemi. 
Przedszkolaki zastanawiały się jak można 

jej pomóc, aby była czysta, zdrowa 
i piękna. W czasie zajęć i zabaw uczyły się 
segregować odpady, dowiedziały się, co to 

jest recykling i dlaczego ochrona 
środowiska jest taka ważna.
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Nie zapomnieliśmy również o 
obchodach Dnia Ziemi. 
22 kwietnia zamiast na plac zabaw 
wszystkie przedszkolaki wybrały się 
posprzątać okolicę. Dzieci nie zrażały 
się trudnościami i z wielkim 
zaangażowaniem sprzątały nasz „mały 
świat”. 
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Przez cały czas dzieci chętnie i z zapałem angażowały się w akcje 
charytatywne. Bardzo często przynosiły do szkoły zużyte baterie i zakrętki 

za co z serca dziękujemy!
Takie akcje są ważne, bo uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, 

życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę 
wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności 

za siebie i drugiego człowieka.
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Nasza najmłodsza grupa Misie zmienia się 
z dnia na dzień. Dzieci stale nabywają

coraz nowsze wiadomości i umiejętności 
stając się coraz bardziej samodzielne 

i odważne. Zobaczcie sami jakie piękne 
prace plastyczne wykonali. Jesteśmy z 

nich bardzo dumni. 

Brawo Misie!!! 

Piękne kitle lekarskie wykonały dzieci gdy 
uczyły się o różnych zawodach min. 

zawodzie lekarza.

Jak widać dla 3,4-latków segregacja 
śmieci to prosta sprawa.
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W ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej przez 

Panią Basię pt.: "Talent mam - namaluję Wam", grupa 

Misiów poznała kolejne techniki plastyczne. Tym razem:

Powstały piękne i słodkie 
serduszka.

Dzięki tej technice dzieci 
wykonały ciekawe 

symetryczne motyle.
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A z wydzieranki 

powstały 

tulipany jak 

prawdziwe!

Piękna wiosenna łąka, ciekawe czy wszyscy wiedzą z czego są zrobione motyki
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17 marca grupa Misiów świętowała 

Światowy Dzień Morza. Przedszkolaki 

świetnie się do tego przygotowały ponieważ 

wszędzie królował kolor niebieski. Podczas 

zajęć dowiedzieli się, że woda w morzu jest 

słona, poznali jakie rośliny i zwierzęta żyją 

w morzach. Wysłuchali wierszy o tematyce 

morskiej i omawiali ich treść. Nie obyło się 

również bez przeliczania i segregowania 

przedmiotów związanych z morzem. Były 

również zagadki i zabawy ruchowe, a na 

koniec praca plastyczna z wykorzystaniem 

talerzyków, farb, kółek origami i foli.

Efekt końcowy można podziwiać na 

fotografii.
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Grupa 5-latków czyli 
nasze Wiewióreczki

również pięknie 
pracowały. Na co dzień 
poznawali nowe literki, 
cyferki. Nauka była dla 
nich wspaniałą zabawą. 

By móc tę wiedzę 
utrwalać wykonali 
własne zegary na 

których mogli 
trenować i bawić się.

Niektóre literki przekształcali w ciekawe postacie.

Uczyli się też odczytywania 
godzin na zegarach. To 

trudna i jednocześnie bardzo 
potrzebna umiejętność. 
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Jak tylko pogoda 
na zewnątrz 

dopisywała 
pięciolatki z tego 

korzystały 
wspaniale bawiąc 

się na Orliku z 
chustą animacyjną. 

Radości nie było 
końca.

Wciąż zdobywali nowe wiadomości, a utrwalali je podczas zabawy.
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6- latki z ochotą 
pracowały na macie 

edukacyjnej, bardzo 
podobały się im 

zajęcia z ważenia 
i mierzenia. Dzieci 

poznały różne rodzaje 
wag, metrów. 

Zastanawiały się jak 
dawniej ważono i 

mierzono. Miały też 
okazję spróbować 

swoich m.in. sił ważąc 
wybrane produkty, 

porównując ich wagę.

Najstarsza grupa 
Jeżyków również 
uczyła się nowych 
rzeczy. 
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…a kiedy była okazja 
korzystały z ochotą 

z przedszkolnych placyków 
zabaw, po minkach widać, że 

była świetna zabawa!

Przedszkolaki wykonywały wiele 
prac plastycznych o różnej 

tematyce…
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W grupie Jeżyków i Wiewiórek 

przyszedł czas na muzykowanie 

z tej okazji dzieci wykonały 

własne instrumenty muzyczne.
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Nie zabrakło również gry na instrumentach 
muzycznych. Dzieci z wielką radością muzykowały, 
kształtując swoje poczucie rytmu i koordynację.
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Najstarsze grupy przedszkolne z wielkim 
zainteresowaniem pracowały na zajęciach 
z wykorzystaniem edukacyjnych robotów, 

dzięki którym mogły bezpośrednio 
doświadczać, działać i eksperymentować 

na przedmiotach. 

Uczyły się podstaw 
programowania oraz 
rozwijały orientację 
przestrzenną, a co 

najważniejsze wszystko 
w formie świetnej zabawy.
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Przedszkolaki zapoznały się ze „światem 
teatru”, tworząc swoje własne postacie i mini 

spektakle. 

Dzieci rozwijały nie tylko swoją 
kreatywność, wyobraźnię ale również

zwiększały poczucie własnej 
wartości.
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Zapraszamy do galerii wiosennych 
dzieł naszych przedszkolnych 

artystów!
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Dzieci tak szybko rosną , a razem z nimi 

rosną ich małe problemy, pojawiają się wciąż nowe 

pytania i wątpliwości. Odpowiedzi na nie potrafią dać 

bajki terapeutyczne, opowieści, których bohaterami są

zwierzęta lub dzieci. Najmłodsi z uwagą słuchają 

przygód postaci i w ten sposób otwiera się furtka do

mądrej, ciekawej rozmowy, która dziecku pomoże 

zrozumieć różne sprawy i trudne sytuacje, 

czasem swoje własne emocje.

Poznaliśmy już dwie bajki, dziś czas na kolejną. 

Zwróćmy uwagę 

na nasze relacje z sąsiadami, 

dbajmy o środowisko. 

Czysta planeta jest domem, 

o który wszyscy musimy dbać. 

Miłej lektury!
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– czas na naukę rysowania. Przygotujcie kartkę białego 

papieru, ołówek oraz kolorowe kredki. Spróbujcie 

rysować małpkę lub żabkę według zamieszczonej 

instrukcji. Pokolorujcie swój obrazek. 

Miłej zabawy.
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red. Małgorzata Knapczyk- bibliotekarz
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Za oknami piękna pogoda, która 

sprzyja do zapoznania się z 

małymi mieszkańcami łąki.

Na języku angielskim wybraliśmy 

się z dziećmi na wirtualną łąkę, 

aby poznali zwierzęta mieszkające 

wśród wysokich traw……



Dzieci na zajęciach:

 poznawały nazwy 

stworzeń żyjących na 

łące

 powtarzały kolory

 nazywały części ciała 

zwierząt: shell, legs, 

wings, fur, beak, 

feathers,
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Nie udało się zabrać dzieci do Afryki ale Afryka przyszła do nas, 

zwłaszcza niektórzy z jej mieszkańców czyli egzotyczne zwierzęta.

Na łące przyjemnie i ciepło ale gdzie jest naprawdę gorąco? 

Dzieci na zajęciach:

 poznawały nazwy zwierząt egzotycznych: rhino, 

zebra, giraffe, elephant, parrot, hippo, lion, monkey

 powtarzają nazwy czynności: swim, fly, jump, climb, 

walk, run, stomp, swing

 powtarzają konstrukcje: I’m…, I can/can’t …, I’ve

got/haven’t got…,
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Drogie dzieci podajcie nazwy przedstawionych zwierząt, następnie spójrzcie 

na fragmenty dzikich zwierzątek i spróbujcie zgadnąć które to zwierzątko? 
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red. Dorota Stożek- nauczyciel j. angielskiego
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Ryder dostaje  zlecenie:  trzeba pomóc  kierownikowi  cyrku.  Dojechały  

zwierzęta,  ale  treserzy, żonglerzy, akrobaci i klauni mieli awarię auta i nie 

dojadą na czas, żeby rozstawić namiot cyrkowy i wystąpić na wieczornym pokazie. 

Psi Patrol rusza do akcji: 

Słonie z długimi trąbami (językiem dotykamy do kącików ust i środka warg) 

wyładowują podpory namiotu (język przenosimy między górnymi i dolnymi 

dziąsłami –za zębami)

Psy rozwijają namiot zwinięty w wielki rulon (na zmianę robimy: rulonik-szeroki 

język)
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–żongluje piłeczkami 
(przenoszenie języka między 
ostatnimi zębami u góry)

– używa wciągarki, by 
rozłożyć namiot(język 
podnosimy na górne 
dziąsła i przytrzymujemy 
dłuższą chwilę)
Musi poczekać, aż słonie 
umocnią podpory (językiem 
dotykamy każdego zęba u 
góry i na dole) –zabezpiecza  namiot 

przed deszczem 
(„wymiatanie” językiem 
zza dolnych zębów) 
Wykopuje wokół namiotu 
rów na deszczówkę 
(rulonik).
Zbliża się czas występu.
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–chodzi po linie 
(dotykanie 
językiem 
każdego zęba 
po kolei)

- huśta się na trapezie 
(język góra –dół na 
dziąsłach za zębami)

Na koniec wchodzą jeden na drugiego i robią piramidę (język 
porusza się między środkiem górnej i dolnej wargi)

Występ bardzo się podoba: widzowie się śmieją (ha, ha, ha; 
hi, hi, hi; he, he, he; ho, ho ho)
i klaszczą („klaskanie” językiem)

Na koniec wszyscy  śpiewają „pieskową piosenkę” (śpiewanie 
melodii z bajki: „Patrol nasz radę da, przyjdą nam z 
pomocą” na sylabie „la”)

- przebrał się za 
klauna i robił 
śmieszne miny 
(bitwa na miny)

red. Monika Olesek logopeda
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