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Wszystkim Paniom, z okazji Dnia Kobiet, 

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pomyślności i samych pięknych dni w życiu. 

Aby uśmiech rozpromieniał Wasze twarze 

i byście zawsze czuły się doceniane
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08.03.2021r. Dzień Kobiet

19.03.2021r. Pierwszy Dzień Wiosny 

22-24.03.2021r. Zapisy na dyżur w dniach 1,2 i 6.04.2021r.



Poczytaj swojemu dziecku…
„W marcu jak w garncu”

W  marcu  jak  w  garncu”  mawiamy,  kiedy  chcemy  powiedzieć,  że  trudno  przewidzieć
marcową pogodę.  Jest  bardzo zmienna.  To pada  śnieg,  to  deszcz,  to  słońce  grzeje  radośnie,  to
znowu kulki gradu lecą z nieba na zadarte głowy przechodniów. Kto tę pogodę tak wymieszał? –
zapytacie. W bajce znajdziecie odpowiedź. Dawno, dawno temu żył sobie król, który miał cztery
córki:  Wiosnę,  Lato,  Jesień,  Zimę.  Każda  posiadała  dar  sprowadzania  innej  pogody.  Wiosna
rozgrzewała ziemię ciepłym wiatrem, Lato promieniało słońcem, Jesień moczyła deszczem, a Zima
sypała śniegiem garściami. Siostry mieszkały wraz z ojcem, królem, w Pałacu Czterech Pór Roku.
Zajmowały odległe skrzydła budynku i unikały się wzajemnie, ponieważ nie przepadały za sobą.
Ogromnie się różniły. Na domiar złego wszystkie miały to samo marzenie: każda pragnęła objąć
tron po ojcu, królu, i władać pogodą na Ziemi. Niestety, tron był tylko jeden. Gdy król się zestarzał i
śmierć zabrała go do krainy umarłych, między siostrami rozgorzał spór. To jedna, to druga zasiadała
na tronie, ale żadna długo na nim nie pozostała. Wraz ze zmianą władczyni zmieniała się również
pogoda. Wiało, grzmiało, zamarzało i rozmarzało – wszystko prawie równocześnie. To było nie do
zniesienia.  Cierpiały rośliny i  cierpiały zwierzęta.  Najstarszy z  niedźwiedzi udał  się do leśnego
zamczyska  braci  miesięcy  i  poprosił  ich  o  pomoc.  –  Między  królewnami  trwa  walka  o  tron.
Zniszczą całą planetę, jeśli ich nie powstrzymacie – rzekł z troską. Miesiące obiecały porozmawiać
z  kłótliwymi  pannami  i  przerwać  niszczący spór.  Po  wielu  dniach  trudnych  rozmów udało  się
doprowadzić do podpisania rozejmu. Siostry zgodziły się na równy podział władzy. Będą zasiadać
na tronie w kolejności: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, a gdy minie rok, znowu Wiosna obejmie władzę
nad pogodą,  by po trzech miesiącach oddać ją  Latu.  Wydawało się,  że  siostry są  zadowolone  
z  rozejmu.  Każda  dostała  swój  czas  królowania.  Wiosna  objęła  panowanie  jako  pierwsza  
i  w  czerwcu  ustąpiła  miejsca  Latu,  to  zaś  we  wrześniu  oddało  władzę  Jesieni.  W  grudniu
zapanowała  Zima,  która  w  marcu  powinna  oddać  tron  Wiośnie.  Niestety,  nie  oddała.  Wiosna
zapukała do sali tronowej troszkę za wcześnie, co bardzo Zimę rozgniewało. Wypuściła z uwięzi
najmroźniejsze  wiatry,  aby  przepędziły  siostrę  spod  drzwi.  Przemarznięta  Wiosna  zadrżała  
z  oburzenia  i  oblała  Zimę  deszczem.  Kłótnia  sióstr  nie  miała  końca.  –  Trzeba  je  pogodzić  –
zdecydowały  miesiące  i  wyznaczyły  brata  Marca  na  negocjatora.  Nie  był  to  najlepszy  wybór,
ponieważ  Marzec  należał  do  wyjątkowo  niezdecydowanych  miesięcy.  Kiedy  stanął  między
siostrami i zaproponował rozejm, Zima popatrzyła na niego z ukosa. – Dobrze. Pod warunkiem że
w marcu królować będzie ta z nas, którą bardziej lubisz – powiedziała przebiegle, gdyż uważała, że
jest najpiękniejsza, więc nie można jej nie lubić. Marzec się speszył. – Ja? Chyba... nie wiem... obie
lubię? – bąknął zbity z tropu. – Namyśl się, byle szybko! – rzekła zniecierpliwiona Zima, której
zrobiło się trochę za gorąco w towarzystwie Wiosny. Strapiony Marzec westchnął. – Tak, tak, już
myślę. Hm... ha... hm... – No?... – Zima przeszyła go chłodnym wzrokiem. – I co? – ponaglała go
także Wiosna. – Ha... hm... – Dopóki nie zdecydujesz, w marcu będzie jak w tym garncu! – Zima
wskazała gar wiszący nad ogniskiem na pałacowym dziedzińcu. Coś w nim bulgotało, mruczało,
syczało i kipiało. Marzec rozłożył ręce. – Nie umiem tak szybko zdecydować. Dajcie mi więcej
czasu – poprosił i pogrążył się w zadumie. Czas mija, Marzec posiwiał, wyłysiał i zapuścił dłuuugie
wąsy, jednak wciąż nie dokonał wyboru. 
Tekst: Małgorzata Strękowska-Zaremba 



Bocianie gniazdo

Wiosna  to  czas  ptasich  powrotów.  Wiele  ptaków zimą  odlatuje  do  ciepłych  krajów,  by
wiosną powrócić do swoich gniazd. Taki zamiar miała para bocianów. Wiele dni byli w podróży.
Cel ich wędrówki był już bardzo bliski.
- Rozpoznaję ten lasek. Już jesteśmy blisko. Zaraz zanim będzie nasza stodoła – poinformował pan
 bocian.
- To dobrze, jestem już bardzo zmęczona – narzekała pani bocianowa.
- Już wkrótce usiądziemy na własnym gnieździe – pocieszał pan bocian.
-  Mam  nadzieję,  że  nikt  go  nam  nie  zajął  –  zastanawiała  się  pani  bocianowa.
Ptaki minęły lasek. Zataczając w powietrzu koła rozglądały się za swoim gniazdem. Powinno ono
 stać na dachu starej stodoły. Niestety, nigdzie nie mogli go dostrzec.
- Nie wiem co się stało, ale nie widzę naszego gniazda – poinformował pan bocian.
- Może pomyliliśmy miejsce, może jest tu jeszcze inny lasek - zastanawiała się pani bocianowa.
- To niemożliwe, tyle  razy latałem nad tym miejscem. Znam tutaj  każde drzewo.  Przy tamtym
starym dębie powinna stać stodoła, a na niej powinno być nasze gniazdo - przekonywał pan bocian.
-  Polećmy  tam  i  sprawdźmy  to  dokładnie  –  zaproponowała  pani  bocianowa.
Ptaki wylądowały na starym dębie. Dopiero teraz zauważyły, że stodoła z ich gniazdem została
zburzona.  Na  dole  były  ruiny,  wśród  nich  widać  było  rozwalone  bocianie  gniazdo.
-  To  straszne,  jak  to  się  mogło  stać?  –  zastanawiał  się  pan  bocian.
-  Co  my  teraz  zrobimy,  gdzie  zamieszkamy?  –  martwiła  się  pani  bocianowa.
Nieoczekiwanie  do rozmowy dołączył  mały wróbelek,  który siedział  na  gałęzi  obok,  w swoim
małym gniazdku.
- Jesienią po waszym odlocie nawiedziła nas bardzo silna wichura. To ona rozwaliła stodołę i wasze
 gniazdo.- Nie mam już naszego gniazda. Chyba będziemy musieli wrócić z powrotem do ciepłych
krajów – smutnym głosem stwierdził pan bocian.
- To niemożliwe. Podróż tutaj była bardzo męcząca, nie dam rady raz jeszcze pokonać taka długiej
 drogi – użalała się pani bocianowa.
- Możecie zamieszkać na tym dębie – zachęcał mały wróbel, dodając - ja również kiedyś miałem
 gniazdo pod dachem stodoły. Po jej zniszczeniu uwiłem sobie gniazdko tutaj. To bardzo solidne
 i mocne drzewo. Nawet silna wichura nic mu nie zrobiła.
- To jest dobry pomysł, ale nasz gniazdo jest dużo większe od twojego. Nie wiem czy to drzewo
 wytrzyma taki ciężar – zastanawiał się pan bocian.
- To jest dąb, bardzo mocne drzewo, a tuż nad waszymi głowami jest gruby konar, doskonałe
 miejsce na gniazdo – zachęcą wróbelek.
- Nasze gniazdo jest nie tylko ciężkie, ale także bardzo długo się go buduje. Czy zdążymy je
zbudować  nim  zniosę  jajka?  –  zastanawiał  się  pani  bocianowa.
- Ja chętnie pomogę – zaoferował się wróbelek, dodając – jestem mały, ale bardzo szybko latam.
Zresztą  na tym drzewie mieszka wiele innych ptaków. Myślę,  że one również chętnie pomogą.
Tak też się stało. Wszyscy mieszkańcy dębu pomagali bocianom w budowaniu nowego gniazda. Już
po kilku dniach było ono gotowe. W samą porę, bo pani bocianowa właśnie zniosła w nim jajka. 

Wszyscy mieszkańcy dębu bardzo się zaprzyjaźnili.  Wieczorami słychać tam było ptasie
śpiewy, a rano bociani klekot. Wszyscy tworzyli jedną, wielką, ptasią rodzinę. 

Źródło- www.nasze-bajki.pl 

http://www.nasze-bajki.pl/


Ciekawostki z życia PRZEDSZKOLAKA

,,Odkrywamy tajemnice z kosmosu’’ w grupie Delfinki.

Kosmos  –  pojęcie,  które  wzbudza  wielką  chęć  odkrywania,  poznawania  niezliczonych
tajemnic.  Ciekawość  poznawczo-badawcza  stanowi  podstawę  do  eksploracji  świata,  w  którym
żyjemy, a jeszcze bardziej do zgłębiania tajemnic kosmosu, którego cząstką jest planeta Ziemia.
Obszar  ten  jest  tajemnicą  i  zagadką  stale  odkrywaną  i  poznawaną.  Właśnie  kosmos  stanowił
przestrzeń działań badawczych, eksperymentów i zabaw na początku lutego wśród dzieci z grupy
Delfinki.  Dzięki  nowoczesnym sprzętom multimedialnym w naszym przedszkolu  dzieci  mogły
poczuć niezapomniane wrażenia sensoryczne oraz aktywnie działać podczas realizacji zajęć. 

Najbardziej  ekscytującym  dniem  okazał  się  02.02.2021  r.,  kiedy  to  podczas  oglądania
prezentacji multimedialnej o naszej galaktyce, Delfinki otrzymały nagranie głosowe adresowane do
nich  przez  astronautę  prosto  z  kosmosu.  Astronauta  poprosił  o  wykonanie  makiety  Układu
Słonecznego, która ma zagościć w naszym przedszkolu. Dzięki opowieści ruchowej, wyruszyliśmy
w podróż kosmiczną na poszczególne planety. Najpierw wylądowaliśmy na Merkurym, gdzie dzieci
przeprowadziły  eksperyment  ,,Kosmiczny  taniec’’.  W nagrodę  otrzymały  modele  planet,  które
umieściły na makiecie.  Następnie, zabawa oddechowa ,,Rakiety’’ przeniosła nas na Marsa, gdzie
Delfinki  wykonały  trudny,  ale  bardzo  interesujący  eksperyment  ,,Wulkan’’.   Powrót  na  Ziemię
odbył  się  dzięki  zabawie  ruchowej  ,,Kosmonauta’’.  Po  wylądowaniu  Delfinki  stworzyły  piękną
makietę  Układu  Słonecznego,  którą  codziennie  bacznie  obserwują.  W ciągu  tygodnia  podczas
realizacji zajęć dzieci wzbogaciły swoje informacje dotyczące kosmosu, planet, gwiazd. Wykazały
się dużą aktywnością w poszukiwaniu wiadomości, eksperymentowaniu, doświadczaniu, zadawaniu
pytań. Był to dla nas niesamowity czas!
Tekst: Weronika Fabek, zdjęcia mgr Kinga Kuczkowska 



Dzieci z grupy “Tygryski” na „Wyprawie w dżungli”.

Dzieci z grupy Tygryski podczas zajęć wybrały się w odwiedziny do dżungli, gdzie czekały
na  nich  niesamowite  przygody.  Celem  zajęć  było  poznanie  jej  mieszkańców.  Pierwszym
wyzwaniem jakie czekało na przedszkolaki było wyostrzenie zmysłu wzroku poprzez odgadniecie
zwierzęcia ukrytego za magiczną lupą. Podczas tego zadania dzieci również dzieliły nazwy zwierząt
na sylaby i określały ich liczbę. Po wykonaniu tak trudnego polecenia przyszła pora na muzyczne
wygibasy  do  piosenki  „Szalona  krowa”Celem  kolejnego  wyzwania  było  przyporządkowanie
zwierząt  do  odpowiedniej  makiety  przedstawiającej  dżunglę  lub  wiejską  zagrodę.  W podróży
Tygryski poznały również niezwykle głodne żyrafy. Kluczową rolę w tym ćwiczeniu odgrywała
zdolność  logicznego  myślenia.  Mali  podróżnicy  przy  pomocy  skoczków  nakarmiły  zwierzęta
listkami o odpowiednim kształcie. Po każdym dobrze wykonanym zadaniu dzieci ozdabiały papugę
papierowymi  kolorowymi  „piórkami”w  kształcie  rączki  dziecka.  W  ten  sposób  szara  papuga
zmieniła  się  w  pięknie  ubarwionego  ptaka.  Praca  została  wyeksponowana  
w szatni. 
Tekst: mgr Paulina Pasternakiewicz-Ruchała, zdjęcia mgr Kinga Kuczkowska 



“W świecie muzyki” – zajęcia u Delfinków.

Dzieci  z  grupy  ,,Delfinki”  zostały  podczas  zajęć  wprowadzone  z  świat  instrumentów
muzycznych.  Poznali  nazwy  instrumentów  perkusyjnych,  dowiedziały  się,  z  czego  zostały
wykonane. Miały możliwość grać na tych instrumentach indywidualnie. Świetnie poradziły sobie 
z  klasyfikacją  instrumentów. Świat  muzyki  i  instrumentów wzbudził  zainteresowanie i  zachwyt
 u dzieci. Dowiedziały się, że muzyka składa się z różnych elementów, najważniejsze z nich to rytm
i melodia.  Do poszerzenia tej wiedzy niezwykle przydatna okazała się prezentacja multimedialna.
Niespodzianką dla  przedszkolaków była wspólna gra na instrumentach perkusyjnych. Dziecięcy
koncert,  który zagrały był okazją doświadczenia żywej,  prawdziwej muzyki  i  obcowania z  nią,
wzbudził zainteresowanie i chęć zgłębienia wiedzy muzycznej. W rolę dyrygenta wcieliła się pani
Magda.  Dzieci  miały  okazję  również  zagrać  na  instrumencie,  który  powstał  w  wyniku
eksperymentu,  a  mianowicie  szklanek wypełnionych odpowiednią  ilością  wody.  Przedszkolaki  
w świat muzyki poważnej oraz tańca zostały wprowadzone metodą Batii Strauss z wykorzystaniem
kolorowych chust. Niezapomnianym przeżyciem dla dzieci była gra na bum, bum rurkach. Dzieci
 z radością wygrywały rytmy słyszanej muzyki. Swobodny, spontaniczny i improwizowany ruch to
naturalna reakcja na muzykę, której zwłaszcza u dzieci nie warto hamować. 
Tekst: Magdalena Jurkiewicz-Ruchała, zdjęcia: Weronika Fabek 



Z mamą w kuchni…
WIOSENNE CIASTECZKA MIGDAŁOWE

Składniki
CIASTO:

- 250 g mąki pszennej krupczatki

-100 g mielonych migdałów

- 180 g zimnego masła

- 145 g cukru pudru

- 5 g cukru waniliowego

- 1 jajko

PUREE Z MALIN DO ZABARWIENIA LUKRU

-65 g malin (mogą być mrożone)

-½ łyżeczki cukru

LUKIER

-160 g cukru pudru

-5 łyżeczek puree z malin

-ok. 8 do 10 łyżeczek soku z cytryny

Przygotowanie:
Składniki ciasta szybko zagnieść (można mikserem), tak by ciasto jak najmniej się ogrzało, 

a następnie podzielić ciasto na 3 równe kule, zawinąć w folię i chłodzić je w lodówce ok. 30 do 40
minut po tym czasie wyjąć pierwszą kulę, rozwałkować na około 4 mm, wykrawać ciastka i kłaść
na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Należy to robić jak najszybciej, gdyż im zimniejsze
ciasto, tym łatwiej z nim pracować. 

Ciasta piec w 190ºC przez 15 min lub aż zaczną się robić złote w międzyczasie wałkować
 i  wycinać kolejne partie ciastek,  uważając by ciasta nie czekały zbyt długo na pieczenie poza
lodówką – ciasto ma być ciągle schłodzone

Po upieczeniu ciastka studzić chwilę na blasze, a następnie na kratce.
Maliny umieścić w garnuszku razem z ½ łyżeczki cukru i  zacząć podgrzewać malin nie

gotować a jedynie podgrzać by puściły cały sok i stały się bardzo miękkie. Potrwa to kilka minut,
wtedy dokładnie przetrzeć maliny przez sito.  Cukier puder połączyć z puree z malin i sokiem  
z cytryny i dobrze utrzeć aż do uzyskania jednolitej konsystencji

Wystudzone ciasta lukrować dość grubą warstwą lukru – dla intensywniejszego koloru
gdy lukier całkiem wyschnie, przechowywać ciastka w zamkniętej puszce

źródło: www.fotokulinarnie.pl 



Coś dla przedszkolaka...
 Rysuj po śladzie. Pokoloruj rysunek. 



Pokoloruj ten garnek, kto� ry dotyczy przysłowia „W marcu jak w garncu



Policz, a następnie  w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek, ile jest przedmiotów w danym 
zbierze.

Redaktor naczelny mgr Ewelina Szczygieł pod kierunkiem mgr Ireny Wis�niewskiej
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