
 
KWIECIEŃ 3/2021 

 
                          W TYM NUMERZE PRZECZYTACIE!  

 

- Dzień Bezpiecznego Internetu  

- Obchodzimy Dzień Kobiet  

            - Matematyka - królowa wszystkich nauk  

      -  Dzień Kolorowej Skarpetki 

-Dzień Nowych Technologii w Edukacji  

                   – Przedszkolaki cyber bystrzaki witają wiosnę 

                                   - Na wielkanocnym stole 

                                 
                                              - Kącik Małego Łasucha 
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

Już 3-latki potrafią posługiwać się komputerem i internetem. Ale czy wiedzą, jak 

mądrze i bezpiecznie z niego korzystać? 9 lutego w grupie I obchodziliśmy Dzień 

Bezpiecznego Internetu. To akcja mająca na celu uświadomienie dzieciom i rodzicom 

niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach oraz propagowanie  

pozytywnego wykorzystania internetu. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że                       

z komputera i internetu należy korzystać tylko pod okiem rodziców. Przedszkolaki miały 

okazję obejrzeć komputer, sprzęty elektroniczne, film edukacyjny nt. Mój przyjaciel 

Necio oraz aktywnie uczestniczyły w zabawie ruchowej „Sieć internetowa . Maluchy 

wiedzą już, że komputer może być zarówno skarbnicą wiedzy jak również stwarzać 

poważne zagrożenie. 

 

 

 

W trosce o  

dobro dzieci  

apelujemy:  

 

 

 

 
 

       RODZICU UWAŻAJ,  

     CO TWOJE DZIECKO  

           ROBI PRZY  

        KOMPUTERZE!!! 
 

 

 
 



Dzień kobiet, dzień kobiet!  

Niech każdy się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek! 

 

   8 marca w każdej grupie przedszkolnej świętowano Dzień Kobiet. 

Radosna atmosfera panowała już od samego rana. Chłopcy ze szczególnym 

zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym – jako mali 

dżentelmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach,                                       

np. w porządkowaniu sali po zabawie itp. W tym szczególnym dniu, chłopcy 

w każdej grupie składali życzenia swoim koleżankom i Paniom. Nie obyło się bez 

poczęstunku, laurek, drobnych upominków oraz kwiatów. Wszystkie panie 

i dziewczynki podziękowały chłopcom za piękne życzenia i promienny uśmiech... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRÓLOWA NAUK „MATEMATYKA” 
 

Dnia 12 marca 2021 roku przedszkolaki                         

z grupy VI obchodziły Dzień Matematyki.  

W tym roku dzień ten obchodzony był pod  

hasłem Matematyka 2021 „Ziemia się liczy”.  

Podczas zajęć i zabaw dowolnych dzieci  

brały udział w zabawach, które pozwoliły                         

na kształcenie kompetencji matematycznych.  

Przedszkolaki między innymi  doskonaliły  

orientację przestrzenną, liczyły, dodawały i odejmowały.  

 

 

Nie zabrakło także zabaw z kodowaniem. 

Wszystkie wykonywane zadania dały 

naszym przedszkolakom  wiele radości. 

Pokazały,  że matematyka może być 

przyjemna, ciekawa, a przede wszystkim 

daje dużo radości😊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Matematyka jest drzwiami                                                  

i kluczem do nauki.” 

Roger Bacon 
 



 

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI 

       Jest to święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy 
Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Na znak 
solidarności z osobami  z zespołem Downa wszyscy założyliśmy 
kolorowe skarpetki nie do pary. W czasie zajęć dzieci obejrzały 
m. in. bajkę  o ludziach z tą niepełnosprawnością, szukały takich 
samych skarpetek do pary w zabawie „Skarpetkowy spinner”, 
układały „Skarpetkowe rytmy”, zaś w zabawie sensorycznej 
rozpoznawały zawartość skarpetek za pomocą dotyku. 
Przedszkolaki z grupy VI wykonały ponadto wspólną pracę 
plastyczną nt. „Pomocna dłoń” oraz obejrzały muzyczną 

prezentację, w której 
występowały dzieci        z 
Zespołem Downa. Poprzez 
udział dzieci w różnych zabawach 
chcieliśmy pokazać pełną akceptację, a także zwrócić 
uwagę na to, że każde dziecko  z zespołem Downa                  
ma takie samo prawo  do zabawy, jak inni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień Nowych Technologii w Edukacji  

                   – Przedszkolaki cyber bystrzaki witają wiosnę 

 

Pod takim hasłem powitaliśmy długo oczekiwaną 

przez wszystkich wiosnę.Ten dzień był pełen atrakcji! 

Powitanie wiosny na stałe wpisuje się w kalendarz 

naszego przedszkola. W poniedziałek 21 marca  nasze 

przedszkolaki uroczyście powitały wiosnę w swoich 

grupach. Dzień ten był inny -  niż wszystkie. W grupie I 

już od samego rana panowała podniosła atmosfera, gdyż 

wszyscy wiedzieliśmy,  

że po śniadaniu 

przybędzie Wiosenna 

Dama. Dzieci 

przystrojone w 

ozdobne, wiosenne opaski prezentowały się znakomicie 

i z wielką niecierpliwością oczekiwały na Gościa.                  

Po śniadaniu do grupy maluszków przybyła Pani Wiosna, 

która oznajmiła dzieciom, że od dziś zaczyna swoje 

panowanie w przyrodzie i w pogodzie. Zadania od Niej 

były dla dzieci wielkim wyzwaniem! Przedszkolaki 

wspólnie z Wiosenną Damą zatańczyły do muzyki                      

V. Vivaldiego – Wiosna, zaśpiewały piosenkę „Maszeruje 

wiosna”. Maluchy dzielnie wykonywały między innymi zadania związane z kodowaniem na 

macie, rozwiązywały wiosenne zagadki,  uczestniczyły aktywnie  w zabawie ruchowej 

„Wesołe kwiatki” na „Magicznym dywanie” oraz w zabawie „Odbij zielone” z chustą 

animacyjną.  

Na zakończenie dzieci wybrały się  na wiosenny spacer do ogródka przedszkolnego                   

w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny. 

Mamy nadzieję, że upragniona wiosna na dobre pozostanie z nami.  Zazieleni łąki, drzewa 

i trawy,  pozwoli rozkwitnąć kwiatom i przyniesie w darze wiosenną pogodę, wspaniałe 

humory, radość w serduszkach oraz dużo pomysłów na wiosenne zabawy       

 

 

 



SKĄD SIĘ WZIĄŁ ZAJĄCZEK 

WIELKANOCNY?  

 

Historia zająca wielkanocnego sięga XIII wieku. W Niemczech wierzono wtedy w boginię 

Eoster. Kobieta była patronką płodności, szczęścia oraz symbolizowała wiosnę. Z czasem zaczęto 

przedstawiać ją w towarzystwie zająca, który przejął jej symbolikę. Tradycja obdarowywania 

dzieci słodyczami i małymi upominkami pochodzi właśnie od naszych zachodnich sąsiadów. 

Co symbolizuje zając wielkanocny? 

Zając ma bardzo pozytywną symbolikę. Przede wszystkim jest zwiastunem nadchodzącej 
wiosny. Symbolizuje szczęście.  

Palma wielkanocna  

drugi obok pisanek najbardziej zdobniczy symbol świąt. W zależności od regionu pleciono ją                              
z różnych materiałów. Palmy zawierały najczęściej gałązki leszczynowe, wierzbowe, czasami cisu lub 
jałowca, święcono również gałązki bukszpanu.  

Wielkanocny koszyczek 

ze święconym, popularnie zwany święconką, zawiera nieprzypadkowy wybór produktów. Każdy                 
z darów włożonych do koszyczka symbolizuje coś innego: 

• chleb – nasze codzienne pożywienie, nie może go nam nigdy zabraknąć; gwarantował 
dobrobyt i pomyślność,  

• ciasto – symbol doskonałości i umiejętności gospodyń domowych,  
• wędlina – symbol dostatku, 
• ser – symbol zawartej przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, stanowi gwarancję 

rozwoju stada zwierząt domowych,  
• jajko – symbol życia, 
• chrzan – symbol siły, 
• sól – chroni przed zepsuciem 

Wielkanocne przysłowia 

W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda. 

Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny. 

Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada. 

Jak pada we Wielkanoc, to trzeci kłos na polu ginie, ale jak pada na Zielone Świątki, to naprawi. 

Jeżeli w wielkanocną niedzielę deszcz, między Wielkanocą i Świątkami więcej słoty niż pogody. 



ZAGADKI WIOSENNO -ŚWIĄTECZNE 

 

Choć zniosła ją bura kurka, 
wygląda tak, jak laurka.  
Tkwi w wielkanocnym koszyku, 
święconce dodając szyku.         

Wesoło skacze po łące, 
wąchając kwiaty pachnące, 
a kiedy głód go dopada, 
marchewkę na obiad zjada. 

Malutka, żółta kuleczka, 
co właśnie wyszła z jajeczka 
i pod kury skrzydełkami 
posila się ziarenkami.   

       Po podwórku raźno człapie  
i pazurem w ziemi drapie. Kto to?  

 
W święta zwykle biały na stole leży,  
na nim srebrne sztućce i piękne talerze.  
Co to?          /obrus/ 

Jest zawsze jeden w całym kurniku. 
 O świcie pieje kukuryku! Co to? /kogut/ 

 

Pleciony ze słomy albo z wikliny.  
W święta do kościoła go zanosimy.  
Co to? 

Choć już święta blisko, wiatr na dworze  
dmucha. Na talerzu, w domu kiełkuje...  

/Rzeżucha/ 
 
Na wielkanocnym stole to ona króluje. 
 Polana słodkim lukrem i gościom smakuje.  
Co to?       /Baba wielkanocna/ 
  

https://mamotoja.pl/wyhoduj-rzezuche-razem-z-dzieckiem,wielkanoc-artykul,8150,r1p1.html
https://mamotoja.pl/przepis-na-babke-wielkanocna,przepisy-przepis,9430,r2.html








Baranki 

Składniki (na 6 szt.): 

1/4 kostki masła 

2 łyżki kakao ciemne 

1/3 szklanki cukru trzcinowego 

kilka ziarenek z laski wanilii 

1 szklanka mleka 

1 opak. ryżu preparowanego (70g) 

6 biszkoptów 

cukrowy brązowy pisak 

jadalne cukrowe oczy do dekoracji  

Rozpuszczamy w garnku masło, dodajemy cukier, kakao, mleko i wanilię. Gotujemy na małym ogniu, 

często mieszając,  a kiedy mleko się nieco zredukuje i powstanie gęsta płynna czekolada, wsypujemy 

ryż preparowany i mieszamy, aby cały ryż pokrył się czekoladą. Następnie wykładamy na miseczkę 

i czekamy, aż masa nieco przestygnie.  Lepimy kule, do których doklejamy biszkopciki, doprawiamy 

cukrowe oczy, a pisakiem rysujemy wesoły pyszczek i gotowe. 

 

Źródło: http://www.dziecijedza.com 

 

WIELKANOCNE MAŚLANE CIASTECZKA Z LUKREM 
 
 
 
 
 
Składniki: 
150 g masła 
100 g cukru pudru 
300 g mąki 
2 żółtka 
szczypta soli 

Cukier puder i sok z cytryny do zrobienia lukru, barwniki spożywcze (takie jak do pisanek), kolorowe 
posypki i cukrowe ozdoby do ciast 

Miękkie masło zagnieć z cukrem, mąką, żółtkami i solą na plastyczną masę. Schłodź ciasto w 
lodówce, jednak nie za mocno, by masło nie stwardniało zupełnie. Rozwałkuj na oprószonej mąką 
stolnicy i wycinaj foremkami dowolne kształty ciastek. Piecz 10-12 minut w temperaturze 180 st. 

http://www.dziecijedza.com/2012/03/27/2011/10/23/mama-testuje-jadalne-cukrowe-oczy-do-dekoracji-wypiekow-wilton/
https://www.dziennik.pl/tagi/cukier
https://www.dziennik.pl/tagi/cukier
https://www.dziennik.pl/tagi/cukier


Z cukru pudru i soku z cytryny przygotuj lukier. Na każde dwie łyżki cukru dodaj pół łyżki soku. Jeśli 
lukier jest zbyt rzadki, dodaj więcej cukru, jeśli za gęsty - soku z cytryny. Zabarw lukier na dowolne 
kolory używając barwników do jaj (wystarczy szczypta, aby lukier się zabarwił). 

Jeśli chcesz, wykorzystaj gotowe lukry, które są dostępne w sklepach. Ozdabiaj ciasteczka według 
własnej fantazji. Do wiosennych dekoracji świetnie nadają się kolorowe posypki i gotowe, cukrowe 
ozdoby. Do rysowania kolorowych wzorów najlepiej używać wykałaczek. 

 

 


