
1 NASZA GAZETKA 7 (198)  MARZEC 2021R. 

 

 

Warto przeczytać

 Kącik rodzica – Dlaczego dziecko potrzebuje granic 

 Wiadomości  z grup 

 Ciasto które robią nawet przedszkolaki 

 Jagiellonia w przedszkolu 

Nasza gazetka 
 

                                         

 
 
 

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku                          
NUMER 7 (198)    MARZEC 2021r. 

 



2 NASZA GAZETKA 7 (198) MARZEC 2021R. 

 

 

KĄCIK RODZICA 
 
Dlaczego dziecko potrzebuje granic? 
 

1. Definiuj związki z innymi ludźmi 
Każdy człowiek, nie tylko dziecko potrzebuje wyznaczenia pewnych norm, zasad jakie obowiązują w 
danym otoczeniu. Jeśli dobrze oznaczymy ścieżkę życia  naszemu dziecku, nauczy się jak 
traktować inne osoby, w jaki sposób rozwiązywać problemy, aby nie zbłądzić czy też wpaść w 
tarapaty. 

2. Dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności 
Dzieci mogą doświadczać silnego niepokoju, gdy są świadome, że mają w rodzinie największą 
władzę, kontrolę nad sytuacją i realne sprawstwo. Choć wiąże się to z niemal nieograniczonym 
dostępem do przywilejów, na dłuższą metę staje się zbyt dużym obciążeniem dla niedojrzałej 
osobowości. 

3. Wspomagaj osobisty wzrost 
Wraz z rozwojem dziecka granice muszą się rozszerzać. Stanowią punkt odniesienia dla rosnącej 
dojrzałości dziecka, są odzwierciedleniem szacunku, akceptacji i zaufania jakim darzą go rodzice. 

4. Pomagają odkrywać świat 
Rodzice mogą ułatwić dzieciom ten proces poprzez rzetelne odpowiedzi na nurtujące pytania: Co 
jest w porządku? Co nie jest i dlaczego? Jak daleko mogę się posunąć? Co się stanie, jeśli 
przekroczę wyznaczoną granicę? Czy wiąże się to z konkretnymi konsekwencjami? 

5. Określają obszar akceptowanych zachowań 
Wyraźnie ustalone, stabilne granice wyznaczają/ wytyczają dzieciom ścieżkę postępowania 
zgodnego z normami i zasadami, zarówno w rodzinie, jak i szerszych kręgach społecznych. 

Źródło: www.zatokaempatii.com 
Opracowanie: Anna Stanisławiuk 

SMACZNIE I ZDROWO 
Muffiny bananowe z czekoladą 

Delikatne, wilgotne i puszyste muffinki bananowe z odrobinkami gorzkiej czekolady. Zawsze się udają  
i długo utrzymują świeżość. Gumisiom bardzo smakowały 

Składniki na 12 sztuk: 

 300 g mąki pszennej 
 3 łyżeczki proszku do pieczenia 
 150 g ksylitolu (lub cukru) 
 2 duże jajka 
 60 ml oleju 
 50 ml kefiru 
 1 szklanka rozgniecionych  

dojrzałych bananów 
 50 g gorzkiej czekolady 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 

Ścierać na zwykłej tarce gorzką czekoladę na wiórki. W misce umieścić składniki mokre: jajka, olej, kwaśną 
śmietanę, banany. Wymieszać rózgą kuchenną do połączenia się składników. Dodać ksylitol, wymieszać. 
Przesiać składniki suche: mąkę i proszek do pieczenia i wiórki czekolady. Wymieszać rózgą kuchenną tylko 
do połączenia się składników, nie dłużej. 

Wypełnić formę papilotkami, przełożyć ciasto. Muffiny piec w temperaturze 170°C przez około 25 minut lub 
do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić na kratce i zjeść ze smakiem                       Smacznego 

Beata Szelągowska 
 

http://www.zatokaempatii.com/
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

 W  miesiącu  marcu powitamy 
wiosnę. Oto tematy które będziemy 
realizować : 
I tydzień: Dbamy o zdrowie  
II tydzień :   Marcowa pogoda  
III tydzień : Wiosna idzie przez 

świat  
IV tydzień:  Nadchodzi Wielkanoc  
 

W pierwszym  tygodniu będziemy rozmawiać 
z dziećmi na temat jak dbać o zdrowie. 
Porozmawiamy o zdrowych produktach 
niezbędnych dla rozwoju dzieci wzbogacając ich 
słownictwo. Podkreślimy też znaczenie 
aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka 
oraz  częste przebywanie na świeżym powietrzu. 
Będziemy coraz więcej czasu spędzać na 
podwórku przedszkolnym. Podczas zajęć 
muzycznych będziemy ilustrować piosenki 
ruchem.  

W drugim i trzecim tygodniu  będziemy 
rozmawiać o zmianach zachodzących w pogodzie 
wiosną. Zwrócimy uwagę dzieci na zjawiska 
atmosferyczne charakterystyczne dla  tej pory 
roku: dłuższe, słoneczne dni, śpiew ptaków, 
topnienie śniegu itd. Zwrócimy również uwagę 
dzieci na kaprysy marcowej pogody: „W marcu 
jak w garncu” . Będziemy zachęcać dzieci do 
wypowiedzi na omawiany temat. Podczas zajęć 
plastycznych i zabaw stolikowych będziemy 
rozwijać sprawność manualną. W dalszym ciągu 
będziemy rozwijać czynności samoobsługowe u 
dzieci.  
Pożegnamy też zimę a powitamy wyczekiwaną 
wiosnę. 

W czwartym tygodniu będziemy rozmawiać  
z dziećmi o zwyczajach i tradycjach 
wielkanocnych  wzbogacając ich wiadomości. 
Podczas zajęć plastycznych będziemy robić 
dekoracje świąteczne oraz pisanki.   

 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej  
( w grupie Muchomorki) znajdziecie Państwo 
relacje zdjęciowe z działań podejmowanych przez  
dzieci w przedszkolu.  
 

Zachęcamy do @ kontaktu z nami 
.  

Prosimy o przyniesienie do przedszkola 
wytłaczanek po jajkach . Z góry dziękujemy. 
 

Nauczycielki  oddziału: 
mgr Barbara Duda 

mgr Marzena Makowiecka 

Wiersz do nauki: 
„Gimnastyka” J. Koczanowskiej  
 
Gimnastyka to zabawa  
Ale także ważna sprawa  
Bo to sposób jest jedyny 
Żeby silnym być i zwinnym. 
Skłony, skoki i przysiady 
Trzeba ćwiczyć- nie ma rady ! 
To dla zdrowia i urody 
Niezawodne są metody.  
 
 
Piosenka do nauki: „Marzanna ”  
 

I. Marzanna odchodzi , 
A z nią groźna zima. 
Słoneczko na niebie  
Mocniej grzać zaczyna. 
 

II. Dosyć mamy śniegu 
Dosyć mrozów mamy 
Dlatego do wody 
 Marzannę wrzucamy. 
 

III. Nie żal jej nam wcale 
Niech ją porwie rzeka 
Śpieszymy się przecież 
Bo wiosna nas czeka.  

 

ODDZIAŁ II SMERFY 

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

1. TEMATYKA TYGODNIOWA 

 
TEMATYKA TYGODNIOWA 

Marzec przyniesie nam bardzo ciekawe pomysły 
na zabawę, nowe zadania i wyzwania dla naszej 
grupy: 
 „Zdrowie jest najważniejsze” -- 
dostarczymy dzieciom wiadomości o zdrowym 
stylu życia. Postaramy się  kształtować i utrwalać 
prawidłowe nawyki żywieniowe. Zwrócimy uwagę 
na kulturalne spożywanie posiłków – korzystanie 
z widelców i serwetek. Zachęcimy do 
systematycznego dbania o higienę ciała i jamy 
ustnej. Nazywanie pór dnia – rano, południe, 
popołudnie, wieczór, noc oraz  porównywanie  
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 liczebności zbiorów – przeliczanie w zakresie 
4 to nasze zadania na najbliższe tygodnie. 
 
 „Świat kobiet” – w tym tygodniu najwięcej 
uwagi poświęcimy pracy pań z najbliższego 
środowiska: sprzedawczyń, kucharek, 
nauczycielek  i oczywiście pracy Mamuś w domu. 
Spróbujemy na chwilę wcielić się w ich role w 
czasie zabaw tematycznych i może uda nam się 
zrozumieć, dlaczego należy szanować każdą 
pracę... 
 
 „Powitanie wiosny” – wreszcie czas na 
prawdziwą wiosnę! Będziemy prowadzić 
obserwacje przyrodniczych. Poznamy utwory 
muzyczne i literackie związane tematycznie z 
wiosną. W  kąciku przyrody nie zabraknie okazów 
przyrodniczych z najbliższego otoczenia. 
Założymy  hodowlę gałęzi drzew w naczyniu  
z wodą . W dalszym ciągu zadbamy o rozwijanie 
sprawności manualnej poprzez działania 
plastyczne – orgiami, kirinami. 
 
 „Woda wokół nas” – Każdy chce mieć w 
domu zwierzątko... Nie każdy jednak wie, jak 
wiele trzeba mu poświęcić uwagi. Rybki 
akwariowe nie wymagają tak wiele uwagi,  
a jednak też trzeba o nie dbać. Jak? Dowiemy się 
w tym tygodniu obserwując i dbając o nasze 
przedszkolne akwarium. Zbudujemy też nasze, 
własne, które będzie kolorowe i wykonane  
z surowców wtórnych.  
 
 „Wielkanoc” – W tym tygodniu poznamy 
zwyczaje ludowe związane ze Świętami 
Wielkanocnymi (pisanki, święcenie pokarmów, 
Lany Poniedziałek). Poszerzymy doświadczeni 
plastyczno-konstrukcyjne – malowanie i wykleja  
nietypowych powierzchni. Postaramy się  
rozumieć konieczność utrzymywania więzi  
z dalszą rodziną poprzez  wysyłanie wykonanych 
własnoręcznie okolicznościowych pocztówek. 
 

PRZYPOMINAMY o trwającej cały czas akcji 
zbiórki surowców wtórnych. Od marca rusza 
konkurs „Drugie życie surowców wtórnych” – 
intensywna zbiórka makulatury ( 15-26 marzec) , 
zużytych baterii ( 12-23 kwiecień)  i  nakrętek  
( 17-28 maj). Zapraszamy. Nagrody czekają. 

Nauczycielki oddziału: 
mgra Barbara Wróblewska 

mgr Maria Borowik 

 

WIERSZ DO  NAUKI:  „Na zdrowie” 
 Barbara Lewandowska 
 

Doktor rybka niech nam powie 
Jak należy dbać o zdrowie! 
 
Kto chce prosty być jak trzcina, 
Gimnastyką dzień zaczyna! 
 
Całe ciało myje co dzień 
Pod prysznicem, w czystej wodzie. 
 
Wie, że zęby białe czyste 
Lubią szczotkę i dentystę! 
 
Pije mleko, wie, że zdrowo 
Chrupać marchew na surowo. 
 
Kiedy kicha czysta chustka 
Dobrze mu zasłania ust 
 
 
Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka 
Na obrazku bez zarazków. 
 
Rób tak samo, bo chcesz chyba 
Zdrowy być jak każda ryba. 

 
PIOSENKA  DO  NAUKI:   „Maszeruje wiosna"  

K. Bożek-Gowik 

 
1. Tam daleko gdzie wysoka sosna 
maszeruje drogą mała wiosna. 
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 
i jeden warkoczyk krótki. 
 
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 
lecą i świergocą głośno i wesoło. 
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 
 
2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu  
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi 
balony a z nich każdy jest zielony. 
 
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 
lecą i świergocą głośno i wesoło. 
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 
 
3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 
każda trawka chce być już zielona. 
gdybyś zapomniała inną drogą poszła 
zima by została mroźna. 
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Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 
lecą i świergocą głośno i wesoło. 
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 

 

ODDZIAŁ III MUMINKI 

W pierwszym tygodniu 
marca zaplanowaliśmy 
temat: Zwierzęta  
z dżungli i sawanny  
 
Zadania: 
-zapoznanie  
z kontynentem 

afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami 
zamieszkującymi ten kontynent, 
-rozwijanie sprawności manualnej  
i spostrzegawczości wzrokowej, 
-ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie krótkich 
wierszyków, 
-wdrażanie do uważnego słuchania utworów 
literackich, 
 
W tym tygodniu wybierzemy się  na wycieczkę do 
dżungli i na sawannę. 
Podczas podróży poznamy zwierzęta tam żyjące, 
oraz bogatą roślinność występującą w tym 
rejonie.  
SAWANNA zajmuje głównie obszar Afryki na 
którym znajdują się głównie wysokie trawy i 
rośliny zielne. Temperatury w tym rejonie są 
bardzo wysokie przez cały rok. O życiu tam 
decyduje dostępność wody. Na sawannie 
występują dwie pory: sucha i deszczowa. Jakie 
zwierzęta można tam spotkać dowiemy słuchając 
wierszy i rymowanek. 
DŻUNGLA to las tropikalny, który charakteryzuje 
się wielkim bogactwem drzew i roślinności. 
Można zobaczyć tu między innymi liany, paprocie, 
bananowce. Występuje tu też wiele gatunków 
zwierząt, które również poznamy wykorzystując 
filmy edukacyjne. Wykonamy również prace 
plastyczną przedstawiającą egzotyczne 
zwierzęta. 
 
Następnym tematem marca będzie: Marcowa 
pogoda  

 Zadania: 
-kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami 
roku, 
-poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia 
człowieka, 

-rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów 
żywnościowych bogatych w  witaminy, 
-rozwijanie umiejętności posługiwania się 
liczebnikami w aspekcie kardynalnym  
i porządkowym 
 
Za śnieżną chmurką słonko się chowa- taka jest 
właśnie marcowa pogoda. 
Nasza uwaga skoncentrowana będzie na 
wczesnowiosennej pogodzie. Zapoznamy się  
z symbolami określającymi pogodę oraz  
z charakterystycznymi cechami marcowej 
pogody. Będziemy obserwować pogodę , 
zaznaczając na naszym zegarze pogodowym 
odpowiednie zjawiska i stan pogody.  Wyjaśnimy 
sobie znaczenie przysłowia pt. „W marcu jak w 
garncu” i do garnka wrzucimy to, co kojarzy nam 
się  z marcową pogodą.  
Na parapecie założymy „ Zielony ogródek”  
i będziemy uprawiać własne witaminki. Znaczenie 
witamin dla zdrowia człowieka poznamy na 
podstawie literatury i prezentacji.  
Podczas zabaw na placu , a może też i  
spacerów, poszukamy pierwszych oznak 
zbliżającej się wiosny. Podczas wszystkich 
działań towarzyszyć nam będzie matematyka. 
 

Kolejnym tematem będzie 
Czyściochowe przedszkole 

  
„Czyściochowe Przedszkole”  to  program 
edukacyjny dla przedszkoli organizowany przez 
firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! 
Junior.  
Higiena osobista to jeden 
z istotniejszych elementów 
codziennego życia, który 
wpływa nie tylko na wygląd, 
ale również na zdrowie. 
Dobrych nawyków, także 
higienicznych, uczymy się 
już od najmłodszych lat. To, 
co wtedy przyswoimy, 
procentuje w dorosłym życiu. Czas intensywnej 
zabawy i nauki w wieku przedszkolnym warto 
wykorzystać także na kształtowanie dobrych 
nawyków higienicznych.   
 
Cele programu: 

 rozwijanie samodzielności higienicznej 
dzieci, 

 wdrażanie do dbałości o swój wygląd 
zewnętrzny, 

 wdrażanie do stosowania zasad higieny 
osobistej, 
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 wyrabianie nawyków higieniczno-
kulturalnych związanych z czystością, 

 poznawanie podstawowych zasad higieny, 
nabywanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozwijanie aktywności poznawczej. 
  

 Dzieci realizując program „Czyściochowe 
Przedszkole” będą: 
 wiedziały, jakie są przyczyny wielu chorób, 
 wiedziały o myciu rąk w określonych 
sytuacjach, rozumiały potrzebę każdorazowego 
mycia rąk przed posiłkiem, 
 wiedziały, dlaczego należy zwalczać zarazki i 
jak zapobiegać ich roznoszeniu, 
 rozumiały niektóre powody dbania o zdrowie. 
 
Ostatnim tematem marca będzie: Wiosenne 
przebudzenie 
 
Zadania: 
-zachęcanie do obserwacji zmian zachodzących 
w przyrodzie na wiosnę, 
-określanie zmian zachodzących w żuciu zwierząt 
związanych z aktualną porą roku, 
-wzbogacenie wiedzy na temat kwiatków 
doniczkowych i zasad ich pielęgnacji, 
-rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej, 
  
Piękne marcowe słońce ogrzewało nasze twarze, 
ptaszki na drzewach rozpoczęły już swój koncert, 
a na zielonej trawie pojawiły się już pierwsze 
wiosenne kwiaty. Nadeszła wiosna, a wraz z nią 
z uśpienia budzi się przyroda. 
Pani Wiosna wszystkie przebudzone zwierzęta , 
ptaki i rośliny zaprosi na bal. To będzie wielkie 
wiosenne święto w naszej grupie. 
Na parapecie wzbogacimy nasz zielony kącik o 
nowe rośliny, które będziemy systematycznie 
pielęgnować i obserwować ich wzrost. 
  

 Nauczycielki oddziału: 
mgr Halina Rygorczuk 

mgr Krystyna Lenczewska 

 
Wiersz do nauki : Mycie rąk 
 
Czy dorosłe czy dziecięce, 
każdy myje swoje ręce. 
Podwijam więc rękawy, 
wodę puszczam - nie ma sprawy, 
mydło biorę , 
bo bez niego nie ma mycia poprawnego. 
Najpierw w środku robię pianę, 
na tym jednak nie ustanę. 
Grzbiet pocieram lewy , prawy , 
łączę palce dla zabawy, 

kciukiem kręcę, nadgarstkami, 
i gilgoczę dla zabawy. 
  

Piosenka do nauki: Nareszcie wiosna 

I. Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna. 
Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem 
śpiewa. /2x 
 
II. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły, 
gdy się tylko dowiedziały, ze już nie ma zimy. /2x 
 
III. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa 
i przygląda się radośnie listeczkom na 
drzewach./2x 
 
IV. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze, 
tańczy razem z motylami na kwitnącej łące. /2x 
 
V. Woła do niedźwiedzia:,, Wstawaj, misiu, 
wstawaj! 
Już wiosenne kwiaty kwitną , zielenieje trawa!/ 2x 
 
VI. I dzieci łaskocze słońca promieniami. 
Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosna się 
pobawić/ 2x 
 

 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

Planowana tematyka 
tygodniowa : 
 
Zwierzęta z dżungli i 
sawanny 
Uczucia są ważne 

rozpoznawać Wiosna jest tuż, tuż 
Wiosna, ach to ty! 
Zbliża się Wielkanoc 
 
W marcu będziemy: 
- poznawać kontynent afrykański oraz wybrane 
zwierzęta zamieszkujące ten kontynent 
- poszerzać wiadomości na temat ogrodu 
zoologicznego 
- rozwijać logiczne myślenie poprzez 
rozwiązywanie różnego typu zagadek oraz 
zachęcać dzieci do samodzielnego układania 
zagadek 
- opisywać wybrane zwierzęta egzotyczne: ich 
wygląd, sposób życia i odżywiania 
- zachęcać do bycia miłym, radosnym, 
uśmiechniętym, przyjaznym wobec innych 
- doskonalić umiejętność liczenia, klasyfikowania  
i segregowania 
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- wzbogacać słownik dzieci o pojęcia związane  
z emocjami 
- rozpoznawać i nazywać produkty żywnościowe 
bogate w witaminy 
- obserwować marcową pogodę 
- rozmawiać o konieczności dostosowania ubioru 
do warunków atmosferycznych 
- odczytywać pogodę zapisaną w postaci 
umownych znaków 
- zakładać w naszej sali „zielony ogródek”  
- utrwalać nazwy pór roku oraz dostrzegać 
regularność w ich występowaniu 
- uczestniczyć w imprezie grupowej „Powitanie 
wiosny” 
- wzbogacać wiedzę na temat pierwszych 
wiosennych kwiatów 
- utrwalać nazwy roślin charakterystycznych dla 
środowiska parku 
- utrwalać wiadomości na temat tradycji 
wielkanocnych 
- rozwijać sprawności rachunkowe 
 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Anna Stanisławiuk 

mgr Małgorzata Andrejewicz 

 
Piosenka do nauki: „Żartowniś marzec”  
(sł. i muz. K. Gowik) 
Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe, 
a ubranie ma od deszczu prawie całe mokre. 
Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie! 
Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie. 
Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu, 
taki pogodowy sos! 
Kro nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos! 
Kap, kap, kap, kap – deszcz. 
Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg. 
Puk, puk, puk, puk – grad. 
Uuuu – wiatr! 
 
Wiosna wzięła się pod boki, 
dzieci jest jej szkoda. 
- oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda! 
Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek. 
Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek. 
 
Ref.: W marcu, w marcu… 
Marzec skoczył hop! pod chmury 
i mówi do cioci: 
-Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci. 
Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci. 
Deszczu, śniegu, gradu troszeczkę rzucę więc na 
dzieci! 
Ref.: W marcu, w marcu… 
 
 

Wiersz: „Gdzie jest żyrafa?” P. Beręsewicz 
 
Na regale wilka księga, 
Krzyś ze stołka po nią sięga, 
może dzięki niej odkryje, 
jak żyrafa myje szyję. 
Do czytania zuch się bierze 
i co strona – inne zwierzę: 
antylopy, bąk, ćmy, dorsze, 
emu, foki, lecz najgorsze, 
że choć przejrzał stron już dwieście, 
nie ma żyraf. Gdzie jesteście!? 
Długa szyja, w chmurach głowa, 
gdzie się taki olbrzym chowa? 
Może wy przypadkiem wiecie? 
Tak! Na końcu w alfabecie! 
 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

W Czas mija szybko, 
już mamy marzec… 
wiosna tuż, tuż.   
A razem z nim: 
 
I tydzień – Dbajmy o 
zdrowie 
W tym tygodniu 
zachęcamy dzieci do 

aktywnego spędzania czasu wolnego   
i prowadzenia zdrowego trybu życia. Utrwalamy 
poznane już warzywa i owoce, przypominamy 
sobie jak zbudowana jest i co to jest piramida 
zdrowego żywienia. Poznajemy także etapy 
powstawania miodu oraz literkę W i cyfrę 8.  
 

II tydzień – W świecie muzyki i teatru 
Poznajemy różne rodzaje muzyki, wyszukujemy w 
nich różnice (tempo, dynamika). Przybliżamy 
dzieciom sylwetki wybranych polskich artystów, 
bawimy się w teatr – tworzymy teatrzyk 
kukiełkowy. W tym tygodniu poznajemy literkę U.  
 

III tydzień – Wiosna, wiosna 
W tym tygodniu poznajemy zjawiska zachodzące 
w przyrodzie wiosną oraz charakterystyczne jej 
zwiastuny. Zakładamy gumisiowy ogródek . 
Doskonalimy umiejętność przeliczania zbiorów 
oraz stosowania takich pojęć jak: mniej, więcej 
itp. Poznajemy literkę C i cyfrę 9.  
 

IV tydzień – Wielkanoc tuż, tuż 
Zapoznajemy dzieci ze zwyczajami, tradycjami  
i sztuką Świąt Wielkanocnych. Zachęcamy do 
aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach 
świątecznych. Rozwijamy słuch fonematyczny 
dzieci oraz doskonalimy umiejętność dodawania  
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i odejmowania. W tym tygodniu poznajemy literkę 
Ł. 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Agnieszka Jancewicz 

mgr Beata Szelągowska 
 

Piosenka do nauki – „Wiosna w ogródku” 
 (sł. Ewa Chotomska) 
 
Grabie i łopaty zimą spały w szopie 
Wiadomo, że wtedy grządek nikt nie kopie. 
Nagle przeszła wiosna na dwór je wygnała, 
Kiedy pracowały, ona planowała. 

Refren: 
Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie. 
A nim się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie. 
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, 
Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. 

Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą. 
Grabie i łopaty męczą się i pocą. 
Taczki i konewki także się zwijają 
Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają. 

Refren (x2): 
Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie. 
A nim się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie. 
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, 

Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. 
 
Wiersz do nauki – „Już Wielkanoc” 
 
Święta, Święta Wielkanocne, 
jak wesoło, jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje, 
miły wiatr wokoło wieje. 

Rośnie trawa na trawniku, 
żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci, 
ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

A w koszyczku, na święcone 
jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane, 
różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, 
żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 
w świeże kwiatki ustrojony. 

 
 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

 

   Planowana tematyka w marcu: 
 
Zdrowie naszym skarbem- 
tematyka o zdrowiu  
i czynnikach warunkujących 
zdrowie. Przypomnimy jeszcze 
raz zasady zdrowego żywienia z 
wykorzystaniem Piramidy 
żywienia, będziemy rozmawiać o 

wybranych witaminach, na co wpływają i w jakich 
pokarmach można je znaleźć. Przypomnimy 
piosenkę „Niezdrowe jedzenie” a także 
posłuchamy literatury związanej z tematem m.in. 
„Chory kotek”, „Bajka o Cukrowej Czarownicy”. 
 
W świecie muzyki 
W tym tygodniu najważniejsze założenia to: 
-rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej 
-rozwijanie poczucia rytmu, inwencji twórczej 
-rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy 
dźwięków 
-rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki 
ruchem, ekspresją plastyczną,  
 
W świecie teatru 
Zadania na ten tydzień: 
- poszerzanie wiedzy i słownictwa związanego  
z teatrem. 
- rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów 
literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu, 
- rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa 
mówionego 
- rozwijanie umiejętności operowania głosem pod 
względem intonacyjnym 
-ćwiczenia narządów artykulacyjnych  
 
Wiosna, wiosna - przybliżamy zagadnienia 
związane z marcową pogodą, dostrzegamy 
zmiany zachodzące w przyrodzie, przypominamy 
charakterystyczne zwiastuny wiosny, 
dostrzegamy regularność pór roku. Pierwszy 
Dzień Wiosny  kalendarzowej obchodzimy 21 
marca i chociaż w tym roku ten dzień wypada w 
niedzielę w przedszkolu również nie zabraknie 
wiosennych atrakcji. 
 
Wielkanoc – w oczekiwaniu na święta 
poszerzymy wiadomości o tradycjach  
i zwyczajach wielkanocnych, przypomnimy 
symbole świąt i ich znaczenie. 
W marcu poznajemy: 
- litery: z, u, c, ł 
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- zapis cyfrowy liczby 9, zapis odejmowania 
 
Dziękujemy Mamie Filipa za przekazanie do 
grupy zabawek i pianinka. 
 
Wiersz do nauki: Psotny marzec 
 
- Pokaż, pokaż marcu, 
Co tam mieszasz w garncu. 
- Mieszam śniegi, mieszam deszcze,  
Więc na świecie zimno jeszcze. 
Szarobure dni, a wiosenka śpi. 
- Pokaż, pokaż marcu, 
Co tam mieszasz w garncu. 
- Chociaż chłodno jeszcze na razie,  
Już na wierzbach kwitną bazie, 
Słońce uśmiech śle. 
Wiosno pospiesz się! 
-Pokaż, pokaż marcu, 
Co tam mieszasz w garncu. 
-Już dokoła pachnie wiosną 
A mnie w garncu kwiatki rosną 
Oraz kiełki zbóż, 
Kwiecień już tuż, tuż. 
 
Piosenka do nauki:  
Koszyczek dobrych życzeń 
I 
Siedzi biały, cukrowy baranek w wielkanocnym 
koszyku, 
A z barankiem gromada pisanek-dużo śmiechu i 
krzyku. 
Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był 
pyszny smak. 

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko 
będzie jadł?” 
 
Ref: 
Mama, tata, siostra, brat - każdy coś z koszyka 
zjadł, 
A to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń. 
Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyka 
szybko bierz! 
I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo 
gości! 
 
II 
Dawno temu prababcia tak samo koszyk 
przygotowała. 
Był baranek i dużo pisanek i kiełbaska niemała. 
Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek 
przemienia świat, 
Lecz babcia z dziadkiem dziwili się: Kto to 
wszystko będzie jadł? 
 
III 
Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał 
życzenia. 
Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia. 
I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyku 
pyszności są, 
A mamy i babcie i ciocie też z życzeniami dają go. 
 

 Nauczycielki oddziału: 
mgr Beata Mioduszewska 

mgr Anna Marciniak 

 

MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA  
W każdym numerze Naszej Gazetki będą zamieszczane 2 zadania do wykonania w domu 
przy pomocy rodziców. Ze względu na pracę przedszkola w okresie pandemii COVID 19 
zadania należy samodzielnie wydrukować. Wypełnione karty zbieramy  
w domu i dopiero w czerwcu cały pakiet  będzie trzeba przynieść do przedszkola 
celem oceny i przyznania nagrody   

KALENDARZ – WYDARZENIA MARZEC 2021r. 
 
19 marca 2021r. – Powitanie wiosny – wydarzenie wewnątrzgrupowe 
 

15-26 marca 2021r.-„Drugie życie surowców wtórnych” – intensywna zbiórka makulatury 
 

do 22 marca 2021r. – czekamy na prace plastyczne PRZESTRZENNE pod hasłem  
„ WIELKANOCNE JAJO”  

 

24-26 marca 2021r. KIERMASZ WIELKANOCNY  
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KOLOROWANKA 
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JĘZYK ANGIELSKI –lektor Anita Rębacz 
W 3-4-latkach w marcu nadal utrwalamy poznane przyimki, których postaramy się używać w poprawnych 

odniesieniach: in, on, behind, under; poznamy także nazwy owoców: apple, pear, banana, plum, cherries, orange, 
grapes; warzyw: tomato, potato, carrot, lettuce, corn, pepper, peas;  i wybranego jedzenia: meat, ham, cheese, 
sandwich, fish, chips, sweets, biscuit, cake, ice cream. 
SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 

 
oak tree – drzewo dąb – symbol narodowy Anglii, 
reprezentujący siłę i wytrzymałość 
tree – drzewo 
 
FRUITS - owoce 
apple – jabłko 
pear – gruszka 
plum – śliwka 
banana – banan 
cherries – wiśnie 
orange – pomarańcza 
grapes - winogrona 
 
VEGETABLES – warzywa 
tomato – pomidor 
potato - ziemniak 
carrot – marchewka 
lettuce – sałata 
corn – kukurydza 

 
pepper – papryka peas - groszek 
 
FOOD – jedzenie 
meat – mięso 
ham – szynka 
cheese – ser 
sandwich – kanapka 
fish - ryba 
chips – frytki 
sweets – słodycze 
biscuit – ciastko 
cake – ciasto 
ice cream - lody 
 
I am hungry – jestem głodny 
I like – lubię 
I don’t like – nie lubię 
let's eat – zjedzmy 
 

 
WPROWADZANE PIOSENKI I WIERSZYKI 

 

(piosenka) Three red apples 
 
Three red apples 
On the tree. 
Three red apples 
For bird and me. 
 
Two red apples 
On the tree. 
Two red apples 
For bird and for me. 
 
One red apple 
On the tree. 
One red apple 
For bird and me. 
 
(piosenka) Apples and tomatoes 
 
Apples and carrots 
They grow in the garden 
Lettuce and tomatoes 
They grow there too 
 

 
(wierszyk) I like 
 
I like apples 
I like pears 
I like cheries, too 
Look at me, look at me 
How I like tchem all 
 
I like cherries 
I like plums 
And I like bansnas 
Look at me, look atb me 
How I like tchem all 
 
(wierszyk) Ben eaten 
 
Ben has just eaten bananas, 
yellow, sweet and yummy. 
He must now visit the doctor 
to cure his paintful tummy. 
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W marcu z dziećmi 5-6 letnimi utrwalać będziemy poznane przyimki starając się używać je w poprawnych 
odniesieniach: in, on, behind, under, beetween, next to, in front of; poznamy także nazwy owoców: apple, pear, 
banana, plum, cherries, orange, grapes, watermelon, strawberry, raspberry; warzyw: tomato, potato, carrot, lettuce, 
corn, pepper,  cucumber, peas, mushrooms;  i wybranego jedzenia: meat, ham, cheese, sandwich, fish, chips, sweets, 
biscuit, cake, ice cream, honey, tuna, milk products, cereals, bacon, sausages. 

 
SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 
 

oak tree – drzewo dąb – symbol narodowy Anglii, 
reprezentujący siłę i wytrzymałość 
tree – drzewo 
 
FRUITS - owoce 
apple – jabłko 
pear – gruszka 
plum – śliwka 
banana – banan 
cherries – wiśnie 
orange – pomarańcza 
watermelon – arbuz 
grapes – winogrona 
strawberry – truskawka 
raspberry - malina 
VEGETABLES – warzywa 
tomato – pomidor 
potato - ziemniak 
carrot – marchewka 
lettuce – sałata 
corn – kukurydza 
pepper – papryka 
cocumber – ogórek 
peas – groszek 
olives – oliwki 
onion – cebula 
broccoli – brokuł 
mushrooms - grzyby 

FOOD – jedzenie 
cereals – zboża 
milk products – produkty mleczne 
meat – mięso 
ham – szynka 
bacon – bekon 
sausages - kiełbaski 
cheese – ser 
sandwich – kanapka 
fish – ryba 
tuna - tuńczyk 
chips – frytki 
honey – miód 
sweets – słodycze 
biscuit – ciastko 
cake – ciasto 
ice cream - lody 
 
I am hungry – jestem głodny 
I like – lubię 
I don’t like – nie lubię 
let's eat – zjedzmy 
what do we need? – Czego potrzebujemy? 
Why do we need it? – dlaczego tego potrzebujemy? 
We need – potrzebujemy 
We don’t need – nie potrzebujemy 
Do we need…? – czy potrzebujemy 

 
WPROWADZANE PIOSENKI I WIERSZYKI 

 (piosenka) Vegetable Song For Kids | Learn 
Vegetables | Nursery Rhymes & Kids Songs 
 

Look, look inside the basket. 
There is the carrot, 
long and orange, 
long and orange. 
Look, look inside the basket. 
Carrot! Carrot! 
That is their name. 

Look, look inside the basket. 
There's the tomato, 
round and red, 
round and red. 
Look, look inside the basket 
Tomato! Tomato! 
That is their name. 

Look, look inside the basket. 
There is the pepper, 
green, red and yellow, 
green, red and yellow. 
Look, look inside the basket 
Pepper! Pepper! 
That is their name. 
 

(piosenka) Apples and tomatoes 
Apples and carrots 
They grow in the garden 
Lettuce and tomatoes 
They grow there too 
 

(wierszyk) I like 
I like apples 
I like pears 
I like cheries, too 
Look at me, look at me 
How I like tchem all 
 

I like cherries 
I like plums 
And I like bansnas 
Look at me, look atb me 
How I like tchem all 
 

(wierszyk) The pizza train 
 

Mushrooms, mushrooms 
Cheese, tomatoes, cheese, tomatoes 
Sausages, bacon, sausages, bacon 
Chicken and ham, chicken and ham 
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 Chicken and ham, chicken and ham 
Red and green peppers, red and green peppers 
Olives, onions, olives, onions 
Tuna, tuna 

 

W REPORTERSKIM SKRÓCIE 

 

    
 
 
 

     

Działania MUCHOMORKÓW 
- wizyta w kuchni, lubimy zabawy w teatr 

Co robiły KACPERKI 
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KONKURS 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„Wielkanocne jajo” 
Cele konkursu: 

 kultywowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych oraz 
uwrażliwianie dzieci na wartości sztuk plastycznych, 

 pogłębianie wiedzy na temat symboliki ozdób wielkanocnych, 

 kształtowanie inwencji twórczej, 

 rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.  
 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
1. Praca konkursowa powinna być pracą  plastyczną w formie przestrzennej (wielkanocne jajo). 

Technika dowolna. 
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez  

dziecko pod kierunkiem rodzica 
3. Każda praca powinna zawierać dane: imię, nazwisko autora pracy 
4. Prace należy przynieść do przedszkola do dnia 22 marca 2021r. i złożyć w przygotowanym koszu. 
5. Jak zwykle na uczestników czekają nagrody   

 
Prace po zakończeniu konkursu zostaną przekazane na przedszkolny kiermasz wielkanocny 
z przeznaczeniem na leczenie chorego na SMA Rycerza Mikołaja 

 
 

 
ZESPÓŁ REDKCYJNY: red.  naczelny  Marzena  Makowiecka, artykuły  z  życia grup piszą : Barbara Duda,  Maria 
Borowik, Barbara Wróblewska, Halina Rygorczuk, Krystyna Lenczewska, Anna Stanisławiuk, Małgorzata Andrejewicz, 
Beata Szelągowska ,Agnieszka Jancewicz, Beata Mioduszewska, Anna Marciniak.  

 

GUMISIE działają 
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA – MARZEC 2021r. ZADANIE 1 z numeru 7/198 
 

Wyszukaj literki wyrazu WIOSNA. Pokoloruj je na czerwono.  
A potem pokoloruj cały obrazek. Jaki zwyczaj ludowy przedstawia kolorowanka 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZWYCZAJ LUDOWY to ………………………………………………………………………………. 
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA – MARZEC  2021 ZADANIE 2 z numeru 7/198 
 

Pokoloruj według szyfru: 1 – różowy; 2 – szary; 3 – niebieski; 4 –zielony; 
 5 – czerwony; 6- żółty; 7 - filoletowy 

 

 


