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KĄCIK RODZICA 
 
 
 

Drodzy Rodzice Kochane dzieciaki  
Kwiecień rozpoczęliśmy kolejnym okresem czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola  
w związku z zapobieganiem, zwalczaniem pandemii Covid. Większość z dzieci przebywa w domu. 
Czasami brakuje nam pomysłów czym możemy zająć dzieci , jakie zaproponować im zadania. 
 
A oto 
18 rzeczy możliwych do zrobienia w domu 

1. Zbudowanie ogromnej wieży z klocków.  
2. Upieczenie i udekorowanie ciasteczek. 
3. Posegregowanie ubrań. 
4. Uporządkowanie zabawek. 
5. Przeczytanie fascynującej bajki. 
6. Zbudowanie namiotu z koca. 
7. Zabawa w przebieranki. 
8. Stworzenie domku z kartonu. 
9. Nauczenie się nowej piosenki. 
10. Nauczenie się nowego wierszyka. 
11. Zrobienie toru przeszkód. 
12. Liczenie za oknem samochodów, ptaków, drzew. 
13. Zrobienie dekoracyjnych kanapeczek. 
14. Zrobienie instrumentów muzycznych. 
15. Teatrzyk. 
16. Zrobienie własnej pacynki. 
17. Pomalowanie twarzy w zwierzątka. 
18. Zrobienie glutków i mas solnych. 

Źródło: www.portalmalucha.pl 
 

Opracowanie: Anna Stanisławiuk 

 

SMACZNIE I ZDROWO 
 

 „Babeczki bananowe” 
Nadmiar dojrzałych bananów polecam wykorzystać do przygotowania 
pożywnych babeczek bananowych. Idealne na drugie śniadanie. 
Jedna babeczka to moc wartości odżywczych :) 
 
 
Składniki na 12 sztuk: 

 1 szklanka (130g) mąki pszennej jasnej 

 80g zmielonych na mąkę migdałów 

 60g wiórków kokosowych 

 100g suszonych daktyli drobno pokrojonych 

 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

http://www.portalmalucha.pl/
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 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 3 banany 

 2 jajka 

 3 łyżki oleju rzepakowego 
 

Sposób przygotowania: 
 W jednej misce wymieszaj suche składniki (mąkę, migdały, wiórki kokosowe, daktyle, proszek do 

pieczenia i sodę). 

 W drugiej misce zmiksuj dwa banany z jajkami i olejem. 

 Wymieszaj suche składniki z mokrymi. 

 Przełóż ciasto do foremek na babeczki (wypełnij 3/4 foremki). 

 Pokrój ostatniego banana i rozłóż plasterki na babeczkach. 

 Piecz w temp. 180 stopni C przez 35 minut 

  

Przepis pochodzi ze strony: https://zdrowe-odzywianie-przepisy.blogspot.com/ 

Smacznego 

Beata Szelągowska 
 

Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

  

Przed nami kolejny miesiąc- „Kwiecień plecień, bo 
przeplata, trochę zimy, trochę lata” jak mówi 
ludowe przysłowie . Mamy nadzieję, że będzie 
więcej lata niż zimy. Oto tematy które będziemy 
realizować : 
I tydzień: Wiosna na wsi  
II tydzień :  W kosmosie  
III tydzień : Dbamy o Ziemię  
IV tydzień:  Jesteśmy Polakami i 
Europejczykami  
 
W pierwszym  tygodniu będziemy rozmawiać  
o wiośnie na wsi. Dzieci poznają mieszkańców 
wiejskiego podwórka i ich dzieci. Podczas 
naśladowania głosów zwierząt dzieci będą 
ćwiczyć narządy mowy, a podczas naśladowania 
sposobu poruszania się zwierząt będą rozwijać 
sprawność fizyczną.  Będziemy wdrażać  do 
dłuższych wypowiedzi na omawiany temat.  
 
W drugim tygodniu będziemy rozmawiać  
o kosmosie. Będziemy rozwijać  mowę  

i wzbogacać  słownictwo  i wiadomości  
o kosmosie. Poznamy najważniejsze planety.  
Na zajęciach plastycznych zrobimy wspólnie 
rakietę ( wykorzystamy butelki pet oraz rolki po 
papierze) rozwijając przy tym  wyobraźnię dzieci  
i sprawność  manualną. Dzieci będą  
wyrażać swoje  przeżycia w aktywności  
ruchowej- w sali i  na podwórku .  
 
W trzecim tygodniu będziemy podkreślać 
potrzebę dbania o środowisko, w którym żyjemy. 
Zwrócimy uwagę dzieci na oszczędzanie wody  
i energii. Szczególną uwagę zwrócimy na dbanie 
o przyrodę , która jest bardzo ważna dla naszego 
zdrowia .  

 
W czwartym tygodniu będziemy rozmawiać  
z dziećmi o naszym kraju-rozbudzając 
zainteresowania własną miejscowością  
i rozwijając poczucie przynależności narodowej. 

https://zdrowe-odzywianie-przepisy.blogspot.com/
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W oparciu o albumy i ilustracje pokażemy 
dzieciom najważniejsze i najciekawsze miejsca w 
naszym mieście oraz w Warszawie.   
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.  
 
 
WIERSZ DO NAUKI: 
„ Polska”   M.Skrobacz  
 
Polska to nasza Ojczyzna 
Każdemu dziecku tak bliska, 
My zaś jesteśmy Polakami 
Bo w naszym kraju, 
W Polsce mieszkamy. 
 
To jest nasz dom, przedszkole, 
Mama i tata. 
Miasta i wioski, chata rybaka, 
Morze i góry, kwiaty i drzewa, 
Nic prócz miłości nam nie potrzeba.  
 
 
PIOSENKA DO NAUKI: 
„Dzieci dbają o środowisko” 
 

I. W zgodzie z przyrodą  
Żyją wszystkie dzieci. 
Kochają słońce  
Kiedy jasno świeci. 
 

II. Dbają o drzewa, 
Dbają o rośliny 
W czasie wycieczek, 
Nie płoszą zwierzyny.  
 

III. Często dorosłym, 
Dobry przykład dają- 
W wyznaczonych miejscach 
Śmieci zostawiają. 

 
Nauczycielki oddziału: 

mgr Barbara Duda  
mgr Marzena Makowiecka 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ODDZIAŁ II SMERFY 

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

1. TEMATYKA TYGODNIOWA 

 
TEMATYKA TYGODNIOWA 

 

„Wiosenny wieje wiatr…” – Wiosna… Czas na 
wzmożone obcowanie  z przyrodą w sposób 
czynny, dostrzeganie zmian zachodzących w 
przyrodzie w związku ze zjawiskami 
atmosferycznymi i zmieniającą się porą roku.  
Przed nami  eksperymentowanie  materiałem 
przyrodniczym,  przygotowanie miejsca do 
naszych „upraw” oraz troszkę matematyki: 
utrwalenie cech jakościowych  i ilościowych 
poznanych zbiorów.  
 
„Co to jest Polska?” –   Związki z Ojczyzną 
rozpoczynają się od więzi z rodziną, 
przedszkolem, miastem, najbliższą okolicą.  
W praktyce „wychowanie patriotyczne”  
w przedszkolu oznacza, że Smerfy poznają swoje 
miejsce zamieszkania, utrwalą znajomość godła  
i barw narodowych, hymn narodowy oraz legendę 
o powstaniu państwa polskiego.  
Naszym głównym zadaniem w tym tygodniu jest 
budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej 
Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia 
tożsamości regionalnej i narodowej .  
 
„Przyjaciele Przyrody” – Zbliżający się Dzień 
Ziemi (22 kwietnia) jest okazją do kształtowania w 
czasie zajęć  właściwego, opiekuńczego stosunku 
do roślin i zwierząt, ukazania roli człowieka w 
przyrodzie oraz do poszerzenia wiedzy 
ekologicznej. Wszystkie te cele realizować 
będziemy poprzez własne działania w świecie 
przyrody i dla przyrody. Dzień Ziemi uczcimy 
ubierając się na zielono i składając Ziemi własne 
obietnice… 
 
„Piękne są nasze barwy ojczyste” – 
Wydarzeniem, które ma znaczące miejsce w 
edukacji patriotycznej dzieci są obchody Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2004 roku 
obchodzimy je 2 maja. Wychowanie patriotów jest 
procesem długotrwałym i zaczyna się już od 
najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego 
dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, 
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zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu 
obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. 
W procesie kształtowania u dzieci obrazu 
Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie 
symboli narodowych i to właśni im (a szczególnie 
fladze) poświęcimy czas w tym tygodniu. 
 
Dziękujemy Rodzicom : 
 
za aktywny udział w zbiórce surowców wtórnych, 
zaangażowanie w wyposażenie naszego 
„sklepu” w towary, a „zielonego ogródka”  
w nasiona i cebulki. 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Maria Borowik 

mgr Barbara Wróblewska 
 

WIERSZ  DO  NAUKI:    „Barwy ojczyste" – 
Czesław Janczarski 
 
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 
a na tej fladze biel jest i czerwień, 
Czerwień to miłość, 
Biel serce czyste, 
Piękne są nasze barwy ojczyste 
 
PIOSENKA  DO  NAUKI: 
 „Co dzieci widziały?” („ŚPIEWAJĄCE 
BRZDĄCE”) 

 

Jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat, 
i nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. 

Tu się kryje biała chata, tu słomiany dach, 
przy niej wierzba rosochata, a w konopiach 
strach.  

Od łąk mokrych bocian leci, żabkę w dziobie ma. 
Bociuś, bociuś! krzyczą dzieci, a on: kla, kla, kla.  

Tam zagania owce siwe Brysio - kundel zły. 
Konik wstrząsa bujną grzywę i do stajni rży. 

 

ODDZIAŁ III MUMINKI 

 W kwietniu  
w Muminkach 
realizujemy tematy: 
-Wielkanoc-   utrwalamy 
wiadomości na temat 
tradycji wielkanocnych. 
Uczymy się tworzyć 
barwy pochodne. 

Porównujemy długość i wysokość wybranych 
przedmiotów. 

-Wiosenne powroty- wzbogacamy własną wiedzę 
na temat ptaków oraz ich znaczenia dla 
środowiska przyrodniczego. Ćwiczymy 
umiejętność porównywania zbiorów różnymi 
sposobami. Utrwalamy znajomość liczebników 
głównych i porządkowych. 
-Wiosna na wsi- poznajemy zwyczaje zwierząt  
z wiejskiego podwórka. Utrwalamy umiejętność 
wyodrębniania głosek  na początku i na końcu 
wyrazów. 
-Dbamy o przyrodę-  wzbogacamy własną wiedzę 
na temat sposobów dbania o Ziemię w zakresie 
dostępnym przedszkolakom. Poznajemy cykl 
rozwojowy żaby. Utrwalamy umiejętność 
określania kierunków „na prawo”, „na lewo”. 
Moja Ojczyzna- utrwalamy znajomość polskiego 
godła, barw narodowych oraz hymnu. Poznajemy 
polskie legendy, symbole Unii Europejskiej.  
 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Krystyna Lenczewska 

mgr Halina Rygorczuk 
 
 

WIERSZ DO NAUKI: 
"Tylko jeden raz" M. Buczkówna  
 

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

 
Piosenka do nauki: 

 
Bocianek (sł. i muz. K. Gowik)  
Powróciły już bociany z dalekiego lotu.  
Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu.  
Małe bocianki mocno dokazują  
i rodzicom z gniazda wylatują.  
 
Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.  
To bocianek wita wiosnę.  
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.  
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Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.  
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.  
To bocianek w polu śpiewa.  
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.  
Grzeje słonko i wiosennie szumią 
drzewa. 

 
Już bociany widać w gniazdach  
przy polach i drogach.  
Już po łąkach chodzą sobie  
na swych długich nogach.  
Małe bocianki, psotne i ciekawe,  
już lądują z gniazda prosto w trawę!  
 
Ref.: A tu kle, kle, kle…  
 
 Jak to dobrze, że wróciły takie miłe 
ptaki.  
Będą sobie zajadały żabki i ślimaki.  
Małe bocianki bardzo szybko rosną,  
tak jak wszystkie dzieci rosną wiosną!  
 
Ref.: A tu kle, kle, kle… 

 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

 
 „Jaskółka i pszczółka 
lata, znakiem wiosny 
to dla świata” - to 
przysłowie na kwiecień 
 
Tematyka tygodnia: 

 I tydzień – 

POWROTY NA 

WIOSNĘ; 

 II tydzień – WIOSNA NA WSI 

 III tydzień – ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL 

I LASÓW 

 IV tydzień -  CHROŃMY PRZYRODĘ 

W miesiącu kwietniu będziemy: 
 Obserwować zmiany zachodzące  w 

przyrodzie w związku z nadejściem wiosny 
–powroty ptaków (np. bocian), pojawiające 
się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, 
krokusy); 

 Omawiać  życie ptaków wiosną 
(budowanie gniazd); 

 Uczestniczyć w ćwiczeniach rozwijających 
umiejętność świadomego kierowania 
ruchami narządów artykulacyjnych; 

 Opowiadać o obrazkach 
przedstawiających różne sytuacje; 

 Dostrzegać rytmy w ciągu ułożonych 
przedmiotów lub ułożonego tworzywa 
przyrodniczego; próby kontynuowania 
dostrzeżonego rytmu; 

 Wzbogacać wiedzę o środowisku 
przyrodniczym; 

 Wzbogacać wiedzę na temat zwierząt 
hodowlanych na wsi; 

 Utrwalać nazwę i wygląd zwierząt z 
wiejskiego podwórka (dorosłych i 
młodych); 

 Zapoznawać ze znaczeniem zwierząt 
hodowlanych w życiu człowieka; 

 Kształtować świadomość ekologiczną; 
 Wypowiadać  się na temat znaczenia 

wody w przyrodzie, podawać sposoby jej 
oszczędzania; 

 Poznawać  informację na temat 
zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich 
wpływ na środowisko 

 Poszerzać  wiedzę na temat ptaków; 
 Zdobywać  wiedzę o zwierzętach leśnych i 

polnych; 
 Rozwijać  spostrzegawczość; 
 Nazywać zwierzęta i opisywać  ich 

wygląd; 
 Poznawać przysmaki zwierząt 
 Poszerzać wiedzę dzieci o nazwy zwierząt 

żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, 
sarna; 

 Wdrażać do szanowania zwierząt i ich 
miejsca zamieszkania. 

 
Słuchamy piosenki „Bocianek” (sł. I muz. K. 
Gowik”) 
 
Powróciły już bociany z dalekiego lotu. 
Pełno teraz tu na łące tego ich klekotu. 
Małe bocianki mocno dokazują 
i rodzicom z gniazda wylatują. 
  
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle. 
To bocianek wita wiosnę. 
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle. 
Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne. 
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle. 
To bocianek w polu śpiewa. 
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle kle. 
Grzeje słonko i wiosenne szumią drzewa. 
  
Już bociany widać w gniazdach przy polach i 
drogach. 
Już po łąkach chodzą sobie na swych długich 
nogach. 
Małe bocianki, psotne i ciekawe,  
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już lądują z gniazda prosto w trawę. 
  
A tu kle, kle, kle… 
 
Słuchamy wiersza „Kaczki siedmioraczki” 
Wanda Chotomska 
Były sobie kaczki, 
kaczki przedszkolaczki. 
Pierwsza zobaczyła  
na krzaczkach ślimaczka. 
Weszła między krzaczki 
 –i szukajcie kaczki. 
Druga chciała złowić 
na wędkę szczupaczka. 
Chlupnęło! Plusnęło! – 
i gdzie jest ta kaczka? 
Trzecia kaczka wiozła  
na taczce kabaczki. 
Kabaczki –bęc –z taczki – 
i nie widać kaczki. 
Teraz głośno kwaczą 
Kaczki przedszkolaczki: 
-Ten, kto nas odnalazł,  
dostanie buziaczki! 
 
 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

W Wiosenne 
powroty: 
- rozbudzanie 
zainteresowań 
przyrodniczych oraz 
chęci obserwowania 
świata; 
- wzbogacenie 
wiadomości na temat 

ptaków; 
- zapoznanie z właściwościami jajka; 
- zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i 
wyciągania wniosków; 
- rozwijanie percepcji słuchowej; 
- ćwiczenie koncentracji uwagi; 
- uświadomienie istnienia ochrony gatunkowej; 
- wprowadzenie małej i wielkiej, pisanej i 
drukowanej litery „j”. 
 
Poznajemy zawody: 
- przypomnienie nazw wybranych zawodów oraz 
ich pożyteczności w życiu człowieka; 
- klasyfikowanie przedmiotów zgodnie 
z przeznaczeniem; 
- rozwijanie zdolności rytmicznych i plastycznych; 
- wprowadzenie małej i wielkiej, pisanej i 
drukowanej litery „f”; 

- rozwijanie sprawności ruchowej; 
- ćwiczenie słuchu fonematycznego. 
 
Dbamy o naszą planetę: 
- kształtowanie poczucia troski o najbliższe 
otoczenie i odpowiedzialności za nie; 
- wyrażanie swoich obserwacji i przeżyć w 
ekspresji plastycznej; 
- ćwiczenie umiejętności liczenia w dostępnym 
zakresie; 
- uświadomienie konieczności segregowania 
odpadów i ich ponownego przetwarzania; 
- wzbogacenie zasobu słownictwa; 
- utrwalenie określeń związanych z położeniem 
przedmiotów w przestrzeni; 
- doskonalenie sposobów komunikacji. 
 
Jestem Polakiem i Europejczykiem: 
- utrwalenie znajomości symboli narodowych; 
- kształtowanie poczucia przynależności 
narodowej; 
- wskazywanie na mapie Polski miejsc 
charakterystycznych; 
- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi; 
- utrwalenie własnego adresu zamieszkania; 
- kształtowanie wyobraźni muzycznej oraz 
orientacji przestrzennej; 
- rozwijanie inwencji twórczej; 
- ćwiczenie pamięci ruchowej. 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Beata Szelągowska 

mgr Agnieszka Jancewicz 

 
PIOSENKA DO NAUKI: 
,,Ochroń Ziemię "- piosenka 
 sł. i muz. K. Gowik 
  
1.Mieszkamy na wielkiej kuli. 
Ta kula to nasza Ziemia. 
Dorośli ciągle na tej Ziemi 
chcą wszystko zmieniać. 
Wycinają drzewa, 
śmiecą na leśnej łące,  
czarny dym z kominów leci 
i zasłania słońce. 
  
Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 
Ty i ja – jest tu dzieci wiele. 
Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. 
  
2.Gdy wszystkie na świecie dzieci 
zadbają o piękno Ziemi, 
to wszystko skończy się szczęśliwie, 
nic się nie zmieni. 
W ogromnym kosmosie 
Ziemia się nie zgubi, 
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gdy ją każdy mały człowiek 
nauczy się lubić. 
  
Ref.: Ochroń Ziemię… 
 
Wiersz do nauki: J. Tuwim „Wszyscy dla 
wszystkich” 
Murarz domy buduje, 
Krawiec szyje ubrania, 
Ale gdzieżby co uszył, 
Gdyby nie miał mieszkania? 
 
A i murarz by przecie 
Na robotę nie ruszył, 
Gdyby krawiec mu spodni 
I fartucha nie uszył. 
 
Piekarz musi mieć buty, 
Więc do szewca iść trzeba, 
No, a gdyby nie piekarz, 
Toby szewc nie miał chleba. 
 
Tak dla wspólnej korzyści 
I dla dobra wspólnego 
Wszyscy muszą pracować, 
Mój maleńki kolego. 
 

 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

 

     Witamy kwietniowo, 
wiosennie… Czekamy już na 
wiosenne, intensywne zabawy na 
placu przedszkolnym. Myślimy o 
odwiedzinach on-line  I klasy 
Szkoły Podstawowej Nr 10 

W tym miesiącu planujemy 
następującą tematykę i zadania do zrealizowania: 

Sportowcy to my 
- nazywanie dyscyplin sportowych  
- wypowiedzi całymi zdaniami na temat 
ulubionych sportów 
- zachęcanie do zabaw ruchowych i uprawiania 
sportu 
- rozwiązywanie zadań tekstowych na temat 
znanych dzieciom sytuacji; 
- zachęcanie do wspólnego odpoczynku z 
rodzicami. 
- wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji 
plastycznej 
- utrwalanie poznanych liter i cyfr poprzez 
różnorodną działalność grafomotoryczną 
 

W przestrzeni kosmicznej 
- zainteresowanie przestrzenią kosmiczną 
- poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy z 
wykorzystaniem globusa 
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 
dziesięciu i więcej 
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej 
-  rozpoznawanie kierunku linii melodycznej 
- wyrabianie postawy proekologicznej  – troski o 
Ziemię, naszą planetę 
 
Damy o Ziemię 
- rozbudzanie świadomości ekologicznej 
- kształcenie postawy odpowiedzialności za stan 
środowiska 
- poznawanie zagrożeń dla środowiska 
przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej 
działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, 
gleby, zabijanie zwierząt dla kłów, wycinanie 
lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych 
miejscach  
– szanowanie wody, niemarnowanie jej  
– wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, 
zwierzęta chronione.  
– klasyfikowanie przedmiotów pod względem 
jednej cechy lub kilku cech wspólnych 
 
Jestem Polakiem i Europejczykiem 
- poznawanie na mapie Białegostoku planu 
osiedla, na którym mieszkają dzieci, 
odszukiwanie na nim ulic i budynków  
- zapoznawanie z herbem Białegostoku, 
ważniejszymi miejscami, zabytkami  
- przybliżenie charakterystycznych miejsc 
znajdujących się w swojej okolicy 
 - zapoznanie z symbolami narodowymi 
- poznawanie herbu Warszawy, nazwy miasta, jej 
pochodzenia oraz wybranych zabytków 
 

W tym miesiącu będzie dużo rebusów, zagadek, 
czytania, wyklejania 

WIERSZ DO RAPOWANIA     

Gimnastyka  -  Jadwiga Koczanowska  

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. 
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Piosenka ,,Podajmy sobie ręce”   D. Gellner 

 

Chociaż świat dokoła 

dziwny jest i wielki, 

a my tacy mali, 

mali jak kropelki 

REF: 

Podajmy sobie ręce 

w zabawie i w piosence, 

w ogródku przed domem, 

na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce 

przez burze i przez tęcze, 

pod gwiazdą daleką, 

nad rzeczką i rzeką. 

 

Kiedy nagle z bajki 

zniknie dobra wróżka, 

kiedy szary smutek 

wpadnie do fartuszka 

 

Choć nas czasem dzielą 

nieprzebyte góry, 

nieskończone drogi, 

zachmurzone chmury 

 
 Nauczycielki oddziału: 

mgr Beata Mioduszewska 
mgr Anna Marciniak

KIERMASZ WIELKANOCNY 

 
W dniach 24-26 marca 2021r. zorganizowany został  w naszym przedszkolu kiermasz wiosenno-
wielkanocny, z którego dochód został przeznaczony na leczenie Mikołaja chłopca chorującego na SMA.  
Od 14 marca zbieraliśmy stroiki, dekoracje na kiermasz, które były przynoszone przez rodziców 
pracowników i wykonywane przez poszczególne grupy. W poniedziałek, tj 14 marca, został ogłoszony 
\konkurs dla dzieci na Wielkanocne Jajo. Wykonane dzieła miały także wzbogacić kiermasz wielkanocny. 
Na konkurs wpłynęły 24 prace. 24 marca został podsumowany konkurs, a uczestnikom wręczone 
pamiątkowe dyplomy i upominki. Od środy do piątku rodzice i personel przedszkola mieli możliwość zakupu 
ozdób świątecznych i pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie Mikołaja. Każdy darczyńca  
 

                   
 
 
Na licytację na facebook wystawione zostały książki przyniesione przez rodziców. Z licytacji uzyskano  
kwotę 115,00 zł. Po otwarciu w poniedziałek, 29 marca  i przeliczeniu zebranych pieniędzy okazało się że 
uzbieraliśmy 1200,00 zł. Łącznie konto Mikołaja przekazano 1315,00zł.                DZIĘKUJEMY 
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KOLOROWANKA 
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JĘZYK ANGIELSKI – lektor mgr Anita Rębacz 

 
KWIECIEŃ 2021 (3 - 4 LATKI) 

W kwietniu przybliżymy sobie tradycję świąt Wielkanocnych w krajach anglojęzycznych, utrwalać 
będziemy poznane przyimki, nazwy owoców i warzyw: apple, pear, banana, plum, cherries, orange, 
grapes; tomato, potato, carrot, lettuce, corn, pepper, peas;  oraz wybranego jedzenia: meat, ham, cheese, 
sandwich, fish, chips, sweets, biscuit, cake, ice cream. 

 
SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 
 
Easter – Wielkanoc 
Easter bunny – zajączek wielkanocny 
Easter egg – jajko wielkanocne 
Happy Easter - wesołych Świąt 
Wielkanocnych 
What does he bring? - Co on przyniesie? 
 
FOOD – jedzenie 
meat – mięso 
ham – szynka 
cheese – ser 
sandwich – kanapka 
fish - ryba 
chips – frytki 
sweets – słodycze 
biscuit – ciastko 
cake – ciasto 
ice cream – lody 
eggs - jajka 
 

 
I am hungry – jestem głodny 
I like – lubię 
I don’t like – nie lubię 
let's eat – zjedzmy 
 
PETS – zwierzęta domowe 
 
Rabbit – królik 
Dog – pies 
Cat – kot 
Hamster – chomik 
Bird – ptak 
Fish – rybka  

 
WPROWADZANE PIOSENKI I WIERSZYKI 

 
My Pet, My Buddy 
 
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet.  
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet.  
I have a doggy, doggy, doggy, doggy.  
Her name is Dolly.  
I love my doggy. 
I love Dolly. 
I have a birdie, birdie, birdie, birdie.  
Her name is Brody.  
I love my birdie, Brody. 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
 
I have a kitten, kitten, kitten, kitten.  
Her name is Kitty. 
I love my kitten. 
I love Kitty. 
 

(wierszyk, zabawa paluszkowa) Five little 
rabbits 
 
Five little rabbits  
On Easter Day 
One finds an egg 
And runs away 
Four little rabbits… 
Three little rabbits… 
Two little rabbits… 
One little rabbit 
On Easter Day 
Says Come back, rabbits 
Come and play! 
 
(wierszyk) My pets 
I have a lot of pets – 
I like tchem all: 
A dog, a cat, a hamster, 
And a small owl. 
I have a  bunny, bunny, bunny, bunny.  
Her name is Buffy.  
I love my bunny, Buffy.       
 



12 NASZA GAZETKA  8 (189) KWIECIEŃ 2021R. 

 

 

I have a  bunny, bunny, bunny, bunny.  
Her name is Buffy.  
I love my bunny, Buffy.       
 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
I’m so happy, so very happy. 
Whenever I’m together with my pet. 
 
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet.  
Lovey-dovey lovey-dovey 
Kiss my pet. 
 
 

 
KWIECIEŃ  2021 ( 5 - 6 LATKI) 

W kwietniu nadal 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: 
 
Easter – Wielkanoc 
Easter bunny – zajączek wielkanocny 
Easter egg – jajko wielkanocne 
Happy Easter - wesołych Świąt 
Wielkanocnych 
What does he bring? - Co on przyniesie? 
 
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 
 
PETS – zwierzęta domowe 
 
Rabbit – królik 
Dog – pies 
Cat – kot 
Hamster – chomik 
Bird – ptak 
Fish – rybka 
Turtle – żółw 
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W  reporterskim skrócie  

  
Zabawy freeblowskie w Kacperkach 

  

Bulinki bawią się i pracują 
 

 

W GUMISIACH 
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Muchomorki i Smerfy zakładają zielone ogródki 

    
 

 

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 KWIECIEŃ 2021r. 

22 kwietnia – DZIEŃ ZIEMI 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ZESPÓŁ REDKCYJNY: red.  naczelny  Marzena  Makowiecka, artykuły  z  życia grup piszą : Barbara Wróblewska, 
Maria Borowik, Anna Stanisławiuk, Małgorzata Andrejewicz, Beata Mioduszewska, Anna Marciniak, Barbara Duda, 
Halina Rygorczuk, Krystyna Lenczewska, Agnieszka Jancewicz, Beata Szelągowska 
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA –KWIECIEŃ 2021r. ZADANIE 1 z numeru 8/199 
 

Otocz pętlą symbole Wielkanocy 
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA – KWIECIEŃ 2021r. ZADANIE 2 z numeru 8/199 
 

Dopasuj 
 
 
 


