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Wiosna 



Kochani Rodzice!! 

 

Zbliża się małymi krokami tak bardzo wyczekiwany przez nas wiosenny 

czas!! 

Aromat wiosny – promyk słoneczka i podmuch ciepłego wiatru niechaj 

szybciutko zachęcą do przeczytania naszego kolejnego numeru kwartalnika, 

Oraz podsuną pomysły na ciekawe spędzenie czasu 

I wzmocnienie więzi  

między wami a dziedmi,  dostarczając niezapomnianych chwil. 

 

A Święta Wielkanocne  

Niech będą dla Was wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia 

Dającego radośd, pokój i nadzieję. 

Wszelkiej pomyślności życzy 

Dyrektor i  pracownicy przedszkola . 

 

 



KĄCIK RODZICA …..        

Dekalog 

Szanuj mnie, żebym szanował innych. 

Wybaczaj, żebym umiał wybaczać. 

Słuchaj, żebym umiał słuchać innych. 

Nie bij, żebym nie bił. 

Nie poniżaj, żebym nie poniżał. 

Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać. 

Nie wyśmiewaj. 

Nie obrażaj. 

Nie lekceważ. 

Kochaj mnie ,żebym umiał kochać. 

Uczę się życia od Ciebie… 

 

Jak kochać mądrze... 

 „Całe wychowanie współczesne pragnie by dziecko było…  

grzeczne, posłuszne, dobre, wygodne, a bez myśli o tym, 

że będzie bezwolne wewnętrznie i niedołężne życiowo” 

  Janusz Korczak 

 

„Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś 

zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków.” 

Janusz Korczak 

 

Idąc za głosem największego na świecie pedagoga Janusza Korczaka rodzicu najpierw 

poznaj, a potem oceniaj swoje dziecko. Dziecko przedszkolne przechodzi przez różne fazy 

rozwoju zarówno fizycznego, intelektualnego jak i emocjonalnego. Zapoznaj się z 

podstawowymi cechami charakteryzującymi twoją pociechę - mając na uwadze jednak, że 

każde dziecko jest indywidualnością. 

 

TRZYLATEK 

 

Mam trzy latka droga mamo, do przedszkola wstaję rano, 

Tu się bawię oraz uczę, chcesz, to wiersza cię nauczę?  

Jestem miłym przedszkolakiem, a wiesz o tym co potrafię?  

• dużo biegam, zaczynam jeździć na rowerku na trzech kółkach i hulajnodze, a nawet próbuję 

chodzić po niskich murkach czy ławeczce, stoję też na jednej nodze a moje ruchy stają się 

płynne i ostrożne, 

• potrafię nazwać większość części ciała, 

• buduję budowle nawet trójwymiarowe z klocków Dublo, Lego i innych, a liczy się 



budowanie a nie efekt końcowy i tak zaraz wszystko zburzę, 

• dostrzegam co jest krótsze, a co dłuższe, większe lub mniejsze, 

• wiem co oznacza dwa i znam pojęcie „oba”, „jeden” i „drugi” z własnego doświadczenia, bo 

przecież można trzymać po jednym przedmiocie w każdej ręce, 

• tworzę też ciągi z wszelkich zabawek w ten sposób przyporządkowując przedmioty, 

• lubię też ciąć nożyczkami różne rzeczy na kawałki oraz interesują mnie prace, które można 

wykonać z papieru i innych materiałów, nawet lepienie z plasteliny, 

• chętnie też zaczynam się bawić z innymi dziećmi i zaczynam zawierać pierwsze przyjaźnie, 

• coraz lepiej opanowuję mowę potoczną przez co zadaję mnóstwo pytań i uwielbiam 

rozmowy o wszystkim, 

• lubię słuchać krótkich opowiadań dlatego czytaj mi codziennie, chętnie uczę się 

wierszyków, piosenek, czy rymowanek, 

• moje myśli są często szybsze od słów stąd się czasami jąkam ale nie martw się to szybko 

minie, 

• staję się bardziej samodzielny, odpinam guziki i suwaki, 

• chętnie pomagam w sprzątaniu zabawek i w prostych pracach domowych, 

• rysuję ludziki w postaci głowonogów bo ręce wystają im często z głowy, 

• dostrzegam małe i ukryte detale na obrazkach oraz opowiadam o przygodach we właściwej 

kolejności, 

• lubię liczyć, znam liczebniki do 4, ale jeszcze się mylę przy ich wymienianiu, 

• odkrywam własne „Ja” i swoją odrębność, 

• na ogół jestem miły, życzliwy i przyjemny, 

• ale miewam okresy buntu, negacji, wymuszeń i awantur, 

• przeżywam też silne napięcia emocjonalne i żeby je rozładować miewam ataki wściekłości: 

rzucam się na ziemię, kopię, biję, niszczę przedmioty, ssę palec ikiwam się, 

• Dlatego naucz mnie, jak sobie z tym radzić, zamiast ganić, czy zawstydzać!  

 

CZTEROLATEK  

 

Ja już cztery latka mam, dużo rzeczy robię sam! 

Ale co się ze mną dzieje? Tatuś woła OSZALEJĘ!  

Zanim jednak zganisz mnie, dowiedz się dlaczego postępuję źle! 

 

 

Zmiana, która następuje w zachowaniu naszego dziecka na początku czwartego roku życia, 

jest potwierdzeniem zasady mówiącej, że przejście do następnego etapu rozwoju odbywa się 

kosztem rozbicia i zniweczenia równowagi osiągniętej w okresie poprzednim. Jest to zmiana 

dla wielu rodziców druzgocąca i będąca źródłem najwyższego niepokoju, ale jest to rzecz 

naturalna dla tego okresu i niektóre zachowania przy odrobinie pomocy mijają szybciej niż się 

pojawiają. Tak więc nasze dziecko: 

• biega, wrzeszczy, rzuca kamieniami, niszczy zabawki i ubrania, ucieka, głupkowato się 

śmieje, z wściekłością „stawia się rodzicom”, sabotuje wszelkie ich polecenia i namiętnie 

„rzuca mięsem”, przysparzając opiekunom udręk publicznej kompromitacji, 

• z upodobaniem fantazjuje, opowiadając niestworzone historie i upierając się, że są one 

prawdziwe, 

• ustawicznie sprawdza sam siebie poprzez oddalanie się od domu, ucieczki z przedszkola, 

przebieganie przez jezdnię, szaleńczą jazdę na rowerze, 

• śpi dość dobrze ale pojawiają się lęki nocne pod wpływem wyrazistych snów i fantazji, 

• szybko i bez grymaszenia je nie mogąc jednak wysiedzieć przy stole, często przerywa 

posiłek, by gdzieś pobiec, coś przynieść lub zniknąć w toalecie, 



• przejawia też skłonność do samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych stąd 

zainteresowanie toaletami w innych domach i szaletami publicznymi, 

• z upodobaniem też mówi o czynnościach wydalniczych używając wulgarnych słów i 

podglądając innych w toalecie, 

• może też utrzymywać się u czterolatka mimowolne moczenie się w nocy, jak i popuszczanie 

moczu i moczenie w dzień, szczególnie w czasie zabaw z rówieśnikami, 

• nasze dziecko przeżywa też jeszcze silniejsze napięcia emocjonalne, konflikty i stresy, żeby 

je rozładować oprócz czynności z poprzedniego okresu pojawiają się nowe: płaczliwość, 

dłubanie w nosie, obgryzanie paznokci, robienie min i grymasów, plucie, częste oddawanie 

moczu oraz nudności i wymioty w chwilach szczególnego napięcia, a także nawyki kręcenia i 

wyrywania włosów oraz rozdrapywania wyprysków, ranek i strupków na skórze, 

• pojawiają się także manieryzmy – bezcelowe zachowania – automatyczne podskoki, 

przykucania, ruchy głową, mruganie oczami, grymasy, mlaskanie, pochrząkiwania, 

pokrzykiwania, pokasływania, głośne wciągania powietrza, poprawianie ubrania, 

przygładzanie włosów, pociągania za uszy i nos itp. 

• nie czuje się bezpieczne i domaga się specjalnej uwagi oraz objawów przywiązania i 

miłości, 

• buntuje się dla samej zasady chociaż bywa to sprzeczne z jego interesami, 

• boi się odgłosu pracujących silników, ciemności, dzikich zwierząt, i wieczornych wyjść 

rodziców z domu, 

• jest mocno zainteresowane sprawami rozmnażania i ciała, konkretyzują się dociekania skąd 

się biorą dzieci, chętnie też pokazują sobie nawzajem wyposażenie płciowe, doszukując się 

różnic i podobieństw, 

• ponadto potrafi nawlekać małe koraliki, 

• trzyma ołówek chwytem trzypunktowym i kreśli pierwsze linie skośne, 

• zna różnice pomiędzy tym co słuszne i niesłuszne, wie że nie wolno mu bić innych dzieci, 

dzieli się z przyjacielem i broni go, 

• odczuwa potrzebę przebywania z innymi dziećmi, 

• potrafi utrzymać równowagę, huśta się samo na huśtawce, uczy się jazdy na rowerze i 

wrotkach, 

• ustala się już dominująca strona: wyraźnie uprzywilejowana jest jedna ręka, noga, jedno oko 

i ucho, a dziecko woli używać dominującej strony, 

• potrafi zgrabnie posługiwać się nożem, widelcem i nożyczkami, 

• wykonuje proste prace ręczne: splatanie pasków papieru, szycie i haftowanie na szablonach, 

• rysuje przedmioty, odtwarza proste schematyczne rysunki, 

• rysuje ludziki zbudowane z sześciu części, 

• rozumie dłuższe opowiadania i bajki, 

• planuje swoje działania, interesuje się swoją przeszłością i przyszłością, 

• samo pielęgnuje swoje przyjaźnie, 

• układa mozaiki geometryczne, 

• liczy ze zrozumieniem do 10 przyporządkowując jeden element jednej liczbie. 

 

PIĘCIOLATEK  

 

Pięcioletni ze mnie chwat, temperament niezły mam.  

Wszystko mnie interesuje, do nauki mobilizuje.  

Dokonuje się we mnie wiele zmian, Spójrzcie już nie jestem taki sam! 

 

Piąty rok życia jest okresem ogólnego uspokojenia i gwałtownego rozwoju intelektualnego. 

Teraz drogi rodzicu będziesz ze mnie zadowolony chociaż czasami potrafię zachować się jak 



czterolatek, nie bądź proszę o to na manie zły. 

• nie jestem już nieokiełzanym w swej ruchliwości żywiołem buntu, 

• zaczynam coraz usilniej pracować głową, 

• jestem okropnie „Pytalski” i wszystko muszę sam zbadać, ale tylko po to aby oddzielić świat 

fantazji od rzeczywistości i nie zadawalam się byle jaką odpowiedzią, 

• czasami mylę jeszcze te dwa światy tj. świat rzeczywisty i bajkowo-telewizyjnej fikcji, 

• rozkręcam zabawki, zaglądam do ich wnętrza a wręcz uwielbiam asystowanie przy różnego 

rodzaju naprawach sprzętów domowych, 

• jestem też bardziej opanowany, cierpliwy i konsekwentny, 

• potrafię skupić na dłuższy czas uwagę dlatego zajęcia w przedszkolu też są dłuższe, 

• interesuję się literami oraz cyframi, uwielbiam wszystko liczyć i nazywać, 

• jestem spokojny, skupiony, posłuszny i przyjacielsko nastawiony do otoczenia, 

• nie mam też kłopotów z zasypianiem, ale nękają mnie przeraźliwe lęki nocne, a wiąże się to 

z burzliwym rozwojem intelektu i wyobraźni, 

• mam lepszy apetyt, zwiększa się zatem zakres moich wymagań kulinarnych, lepiej sobie 

radzę również z używaniem sztućców, 

• z oddawaniem moczu raczej problemów nie mam, ale czasami w ferworze zabawy 

przetrzymuję mocz i biegnę do ubikacji w ostatniej chwili, co czasami może się nie udać, 

• coraz mniej miewam objawów napięcia psychicznego i mniej sposobów służących jego 

odreagowaniu, często bywa tylko jeden sposób np.: ssanie palca przed zaśnięciem lub pod 

wpływem zmęczenia, obgryzanie paznokci, mruganie oczami, potrząsanie głową, 

pochrząkiwanie, pociąganie nosem i inne manieryzmy, 

• miewam też wiele strachów, ale boję się rzeczy realnych np.: złych ludzi (pijanych, głośno 

mówiących i agresywnie zachowujących się), nie zwierząt tylko ugryzień, kopnięć. Boję się 

bólu i cierpienia związanego z potłuczeniem lub zranieniem jestem więc ostrożniejszy i 

przewidujący, 

• jako intelektualista znam już różnice w budowie pomiędzy dziewczynkami i chłopcami 

dlatego to mnie już nie interesuje, ale nie wiem skąd się biorą dzieci i zadaję na ten temat 

wiele kłopotliwych pytań, 

• staję się też bardziej wstydliwy,  

• może też jeszcze pojawić się u mnie mimowolne moczenie nocne i dzienne, 

• lepiej rysuję, moje obrazki zawierają więcej szczegółów, rysuję rzeczy mniejsze oraz 

dokładne wzory, 

• potrafię przepisać swoje imię drukowanymi literami, ale czasami pismem lustrzanym,  

• na obrazkach wyrażam swoje przeżycia i uczucia, 

• lepiej też wyrażam swoje uczucia słowami, 

• odpowiadam na pytania całymi zdaniami i chętnie uczę się wierszy na pamięć, 

• lubię zwracać na siebie uwagę dlatego: wygłupiam się, krzyczę używam brzydkich słów, 

• jestem też pewny siebie i potrafię powiedzieć komuś, że jest głupi, 

• chętnie bawię się na podwórku, rywalizuję z kolegami o to kto jest szybszy, większy i 

silniejszy, 

• znam i lubię zespołowe gry w piłkę, ćwiczenia gimnastyczne, 

• sam sznuruję buciki, 

• odrysowuję małe, ciągłe jak pętelki lub fale, a w tym samym moje zdolności motoryczne są 

rozwinięte na tyle żeby zacząć naukę pisania, 

• również moje zdolności koncentracji i wytrwałość jest już na tyle duża, że mogę nawet pójść 

do szkoły. A to spodoba się wam najbardziej! 

Drodzy rodzice, w tym wieku jesteście dla mnie wszechmocnymi i wspaniałymi istotami, 

przez co patrzę na was z bezbrzeżną miłością i zaufaniem. Z radością i wielką starannością 



wykonuję wszystkie wasze polecenia oraz podporządkowuję się waszym wymaganiom. Czyż 

nie jestem aniołkiem? 

 

 

SZEŚCIOLATEK 

 

Aniołeczkiem byłem, jednak się zmieniłem .  

Znowu dokazuję i niczym się nie przejmuję.  

Jestem rozbrykany, ale wciąż kochany!  

Bo rodziców cudnych mam i dziękuję za to Wam!  

 

Tak, tak kochani zaczyna się na nowo! Nie chcę was straszyć, ale waszemu aniołeczkowi 

wyrosły różki. Byłem pogodny, posłuszny a teraz? 

• znów zaczynam się miotać między skrajnościami i jestem rozdzierany gwałtownymi 

emocjami, 

• w jednej chwili kocham was nad życie a w następnej wykrzykuję że was nie lubię, 

• jestem obrażony na cały świat i strasznie egoistyczny, 

• zawsze chcę być najlepszy, mieć najwięcej, być najbardziej kochany, najładniejszy i 

najwspanialszy, a jeżeli tak nie jest to właśnie was za to obwiniam, 

• chcę być w centrum świata i w dążeniu do osiągnięcia tego jestem nieustępliwy i 

wymagający, 

• wszystko musi być tak jak chcę, a jak coś jest nie tak wówczas się obrażam, 

• na wasze polecenia odpowiadam opryskliwie i z ociąganiem, 

• nie umiem przegrywać, a żeby wygrać oszukuję i twierdzę że mam do tego prawo, 

• gdy chcę wydać się lepszym kłamię, wypieram się w „żywe oczy”, 

• najważniejszy jestem ja i to co moje, nikt inny się nie liczy a dla powiększenia swego stanu 

posiadania różnych rzeczy gotów jestem posunąć się do kradzieży, 

• jestem impertynencki, krnąbrny i zuchwały, 

• ale jestem też niezmiernie ciekawy, otwarty na nowe doświadczenia, wiecznie zajęty 

poznawaniem świata i jego przetwarzaniem, 

• bywam też czuły, pełen empatii i skory do pomocy, oczywiście gdy wszystko układa się po 

mojej myśli, 

• zasypiam dość dobrze, ale miewam lęki nocne rzadziej jednak budzę się z płaczem, 

• jeżeli chodzi o jedzenie to również jestem nieprzewidywalny, jednego dnia jestem żarłokiem 

zaś drugiego niejadkiem, 

• przy stole zachowuję się okropnie: kręcę się, bujam na krześle, mówię z pełną buzią, jem 

rękoma, rozrzucam jedzenie i rozlewam napoje,  

• „wypadków” wydalniczych raczej nie miewam, ale jak się zdarzą czuję się zażenowany, 

bywa tak gdy miałem jakieś ekscytujące przeżycia, jestem zmęczony, lub zmarznę, 

• czasem pojawić się może moczenie dzienne, które jest moją manifestacją przed dojrzałością 

szkolną, chcę wam pokazać, że jestem jeszcze małym dzieckiem, 

• ponownie przeżywam silne napięcia psychiczne oraz konflikty stąd: napady wściekłości, 

wzmożone ssanie palca, kręcenie i wyrywanie włosów, skubanie i gryzienie ubrań, 

• przed wyjściem do przedszkola czy „zerówki” mogą wystąpić nudności, bóle brzucha, 

wymioty i częste oddawanie moczu, 

• nieustannie się kręcę, podskakuję, macham nogami kiwam się na krześle, coś skubię, 

dotykam, klepię, robię miny i grymasy, pokazuję język, pluję, chrząkam, pociągam nosem, 

obgryzam paznokcie, jąkam się, zacinam, sapię i dyszę w chwilach ekscytacji, 

• wracam też do krainy strachów, a wszystko przez rozwiniętą i pobudzoną wyobraźnię, boję 



się stworów, duchów, upiorów, głośnych odgłosów, ciemności, burzy, ognia i wody, a także 

samotnego zasypiania, zostawania w domu oraz widoku krwi, 

• w tym wieku jeszcze bardziej interesuję się ciążą a zwłaszcza tym skąd dziecko się wzięło w 

brzuchu, 

• a tak poza tym to liczę coraz lepiej, na palcach i innych zbiorach zastępczych, 

• odróżniam lewą stronę od prawej, 

• układam w odpowiedniej kolejności historyjki obrazkowe składające się z czterech części i 

opowiadam co na nich widzę, 

• interesuję się mechaniką i potrafię zbudować według wzoru proste modele, 

• sam chodzę po zakupy,  

• chciałbym decydować samo o tym o której mam iść spać, co obejrzę w telewizji po prostu o 

wszystkim, 

• godzinami mogę bawić się na dworze i często zapominam o upływie czasu ale to dlatego, że 

nie mam właściwego poczucia czasu, jednak rozumiem oraz posługuję się pojęciami 

czasowymi, takimi jak: „przedwczoraj”, „w przyszłym tygodniu”, „pojutrze”, używam też w 

zdaniach czasu przeszłego, teraźniejszego oraz przyszłego,  

• zaczynam coraz bardziej realistycznie, logicznie i dalekowzrocznie myśleć i działać. 

Najgorsze jednak w moim zachowaniu jest podejście do was kochani. Rywalizuję z wami, 

szczególnie z tobą mamo, chcę mieć wasze uprawnienia i przywileje i jestem nieposłuszny. 

Pamiętajcie! Ja wcale tak nie myślę, wyładowuję tylko swoje gwałtowne emocje na tym, kogo 

mam pod ręką i kto mi w niczym nie zagraża. Kochaj mnie zawsze mądrą miłością! 

 

„Dziecko nie jest biletem loteryjnym, na który ma paść wygrana, w każdym jest iskra własna, 

która może rozpalać ogniska szczęścia i prawdy” 

  Janusz Korczak 

"Karać dziecko czy nie? " 

Niektórzy rodzice odpowiedzą, że w pewnych sytuacjach, gdy zawiodły inne metody, kary są 

nieuniknione. Są jednak tacy, którzy doskonale sobie radzą w wychowaniu dzieci, nie stosując 

żadnych kar. 

 Dziecko przychodzi na świat z tysiącem żądań i z wielkim trudem przyswaja sobie 

respektowanie rodzicielskich zakazów. Dziecięca osobowość kształtuje się pod wpływem 

wychowania rodziców. Zazwyczaj ciepła atmosfera panująca w domu, okazywanie 

serdeczności oraz uczuć sprawiają, że dziecku łatwiej "przełknąć" zakazy i na ogół stosuje się 

do nich. Niekiedy jednak -mimo dobrej atmosfery - zachowanie dziecka daleko odbiega od 

ogólnie przyjętych norm i rodzice zmuszeni są do ukarania go.  Psychologowie jednoznacznie 

twierdzą, że absolutnie niedozwolone i pozbawione sensu jest karanie malucha, który jeszcze 

niewiele rozumie. Oczywiście nie oznacza to jednocześnie, że trzeba mu na wszystko 

pozwalać, ale ciągłe zakazy oznaczają ograniczenie swobody, a co za tym idzie - rozwoju 

dziecka. Najmłodszym dzieciom wystarczy niezadowolona mina mamy, jej stanowczy 

sprzeciw i odwrócenie uwagi malucha. W miarę dorastania dziecka przychodzi jednak 

moment, gdy słowny zakaz już nie jest wystarczający. Zdarza się, że żadne argumenty nie 

trafiają do dziecka i nadal zachowuje się ono nieznośnie. W takich przypadkach wielu 

rodziców nie widzi innego wyjścia, jak po prostu ukarać dziecko. Ono przecież doskonale 

wie, kiedy pozwala sobie na zbyt wiele, a jeśli rodzice przymykaj ą na jego zachowanie oczy, 

będzie zachowywać się coraz gorzej. Ważne jest jasne wytyczenie granic - co wolno a czego 

nie wolno. 



Wyznaczając je, rodzice muszą by ć jednak stanowczy i konsekwentni w ich przestrzeganiu. 

Bardzo często dorośli uważaj ą, że karząc dziecko, wyrządzają mu krzywdę a ono odbiera 

karę jako brak uczuć z ich strony. Musimy jednakże pamiętać, że stanowczość i 

konsekwencja nie wykluczają serdeczności, a dobre wychowanie wcale nie polega na 

rozpieszczaniu i pozwalaniu dziecku na wszystko. Wręcz przeciwnie, odczucia dziecka w 

takich przypadkach są zgoła inne - czuje się ono nieszczęśliwe i odnosi wrażenie, że rodzicom 

jest obojętne, co się z nim dzieje. Powody złego zachowania dziecka mogą być bardzo różne. 

Warto sobie uświadomić przynajmniej niektóre, a wówczas zrozumiemy, że karanie dziecka 

jest często pozbawione jakiegokolwiek sensu. Niekiedy wystarczy tylko zmienić swój sposób 

postępowania.                                                      

Jak karać: 

Kara nie powinna być skutkiem twojego zdenerwowania czy frustracji. Nie karz zbyt boleśnie 

i nie upokarzaj. Często wystarczy po prostu odmówić dziecku jakiejś przyjemności. Nigdy nie 

karz dziecka w obecności jego kolegów lub koleżanek. Kara powinna następować 

bezpośrednio po przewinieniu. Nie stosuj kar cielesnych, uczą one jedynie, że większy i 

silniejszy ma przewagę. Nie używaj wobec dziecka gróźb. Nie obawiaj się, że ukarane 

dziecko będzie na ciebie wściekłe, ono bowiem instynktownie wyczuwa, że masz dobre 

intencje. 

Zwyczaje i tradycje wielkanocne 

O których obrzędach i zwyczajach pamiętamy w Wielkanoc i kultywujemy je od lat? 

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny czas 

obfituje w wiele zwyczajów. Większość z nich znane jest od średniowiecza i praktykowane 

do dziś.  

Niedziela Palmowa - symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna 

Wielki Tydzień. Kiedyś w Polsce nazywa „Wierzbną”, ponieważ gałązki wierzby 

zastępowały palmy.  

Zakaz pieczenia chleba – W okresie tygodnia przed Niedzielą Palmową aż do Wielkiego 

Tygodnia gospodynie nie mogły wypiekać chleba.  Złamanie zakazu groziło sprowadzeniem 

na całą wieś suszy. Dlatego winna gospodyni zostawała ukarana poprzez wyrzucenie jej i jej 

garnków do pobliskiej wody.  

Święconka – w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, które później spożywamy 

na świąteczne śniadanie. Ta pogańska tradycja została uświęcona przez Kościół. Choć 

zwartość koszyczka różni się w zależności od regionu, to w każdym nie może zabraknąć: 

jajka, baranka, soli chleba, kiełbasy i chrzanu.  

Niedziela Zmartwychwstania – Wielka Niedziela rozpoczyna się od uroczystej mszy – 

rezurekcji. Później cała rodzina zasiada przy stole i spożywa świąteczne śniadanie, które 

rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się poświęconym jajkiem.  

Pisanki – Pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca znane. Każdy kolor 

symbolizuje coś innego. Fioletowy i niebieski oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na 

krzyżu krew Chrystusa, zielona, brązowa i żółta wyrażają radość. W naturalny sposób jajka 

można zafarbować gotując je w łupinach cebuli, kwiatach malwy lub kory dębu.  

Śmigus Dyngus czyli lany poniedziałek -  Pogańskie święto, symbolizujące budzenie się 

przyrody do życia oraz oczyszczenie z zimowego brudu. Przepowiednia mówi, że im mocniej 

oblana panna, tym większe szanse na szybkie zamążpójście.  

Zajączek – zabawa wielkanocna - po świątecznym śniadaniu, wszyscy zebrani chodzą po 

domu i szukają ukrytych upominków.  



POCZYTAJMY WSPÓLNIE… 

Przepraszam smoku. 

Wiera Badalska 

Za górą wielką, stromą 

w czasach niezmiernie dawnych 

żył pewien mężny rycerz 

ze swej grzeczności sławny. 

Niezwykle był uprzejmy, 

co się nieczęsto zdarza, 

nikogo nie zaczepiał, 

nikogo nie obrażał. 

Grzecznie rozmawiał z każdym, 

słów brzydkich nie używał, 

mile widzianym gościem, 

na zamku króla bywał... 

A nie opodal zamku – 

jak głoszą dzieje stare – 

smok, groźny i podstępny, 

w górach miał swą pieczarę. 

Gdy noc zapadła czarna, 

z jamy wyłaził skrycie 

i swoim zachowaniem 

zatruwał ludziom życie. 

Król z gniewu brodę targał 

i – jak to często bywa – 

temu, kto zgładzi smoka, 

córkę swą obiecywał. 

Niejeden tam już śmiałek 

konno i z mieczem w dłoni 

z okrzykiem – Giń, poczwaro! – 

do smoczej jamy gonił. 

Niejeden tam już śmiałek 

konno i z mieczem w dłoni 

z okrzykiem – Giń, poczwaro! – 

do smoczej jamy gonił. 

Wreszcie rzekł rycerz grzeczny: 

Ja pójdę, proszę króla! 

Ten smok coś tu za długo 

bezkarnie sobie hula! 

Poszedł. Przy smoczej jamie 

przystanął w pełnej zbroi 

i palcem – puk! puk! – w skałę 

zapukał jak przystoi. 

Przepraszam, że przeszkadzam – 



lecz to poważna sprawa... 

Chciałbym z szanownym panem, 

poważnie porozmawiać. 

Smok zdębiał! Już rycerzy 

przepłoszył stąd niemało ... 

Teraz nie pisnął słowa. 

Po prostu go zatkało! 

A rycerz mówił dalej: 

Zwykle unikam bójek, 

ale się pan niestety, 

okropnie zachowuje! 

Niestety, ogniem zionie, 

niestety, owce dusi, 

więc w skórę pan, niestety, 

ode mnie dostać musi! 

Mam pana kolnąć mieczem? 

Czy kopią? Jak pan woli? 

Ale uprzedzam z góry, 

że to okropnie boli. 

Więc może by pan jednak 

stąd dobrowolnie poszedł. 

Niechże się pan namyśli, 

uprzejmie pana proszę ... 

Smok tylko okiem łypnął, 

podumał jeszcze chwilę 

i sapnął:- Chyba pójdę, 

gdy mnie tak prosisz mile ... 

Chociaż owieczek tłustych 

spora tu jest gromada, 

lecz gdy ktoś grzecznie prosi, 

odmówić nie wypada. 

Pa! Żegnam. - machnął łapą, 

ukradkiem łzę starł z oka, 

rozwinął smocze skrzydła, 

i ... zniknął gdzieś w obłokach. 

Król z córką na zwycięzcę 

już czekał na tarasie. 

I weselisko huczne 

wyprawił w krótkim czasie. 

 

 
 



 

PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI… 
ZABAWA LOGOPEDYCZNA  „MINKI”: 

  Instrukcja: 

I. „Ryjek świnki”; wargi wysunięte do przodu, lekko rozchylone na brzegach. 
II. „Dziobek ptaka”; złączone wargi wysunięte daleko do przodu. 
III. „Uśmiech konika”; warga górna uniesiona do góry tak, by było widad wszystkie zęby, przy 

czym górna warga jest ruchliwa. 
IV. „Wiewióreczka gryząca orzeszki”; pracuje dolna warga. 
V. „Warczący piesek”; uniesiona górna warga, zęby widoczne. 

 
„Jest na podwórzu świnek gromada. 

Każda ze świnek smacznie zajada. 

I każda świnka już po posiłku, 

Wysuwa  ryjek nie bez wysiłku. 

W stajni stoją koniki gniade, 

Patrzą na ptaków dużą gromadę. 

Ptaki swe dziobki w przód wyciągają, 

Koniki dziobki ich wyśmiewają. 

Na drzewie rude wiewiórki siedzą. 

Ruszają wargą orzechy jedzą. 

Twarde łupinki na dół zrzucają. 

I porządek wcale nie dbają. 

Widzą to pieski, o czystośd proszą. 

I w górę wyraźnie wargi unoszą. 

One tu dobrze porządku pilnują. 

Dlatego warczą i kły pokazują”. 

 

„Widzę moim okiem szpiega”- wybieramy przedmiot bądź osobę znajdujące się w pobliżu i 

opisujemy dziecku tak, by umiał zgadnąd, co mamy na myśli. Dzięki tej zabawie dziecko uczy się 

spostrzegawczości i klasyfikowania rzeczy. 

- ZABAWA RUCHOWA „TOR PRZESZKÓD”; do tej zabawy przydadzą się wielkie poduchy, 

tekturowe pudła, stoliki, itp. pod którymi będzie można się przeciskad. Polega ona na 



przeciskaniu się i lawirowaniu między przeszkodami. Przy takim 

zajęciu szybko minie całe popołudnie. 

„HI, HI, HA, HA ,…” CZYLI 

humorek w krótkich                 

SPODENECZKACH… 
 

Pięcioletnia Basia chce coś gwałtownie powiedzied przy kolacji. 

Mama ją strofuje : 

- powiesz po kolacji!! Jak się je, to się nic nie mówi ! 

Po kolacji mama pyta Basię , co chciała powiedzied. Na to Basia : 

- Chciałam powiedzied, że zostawiłaś włączone żelazko na tatusiowej koszuli !! 

 

Matka do syna : 

- Wojtek Kowalski dostawał od ojca tęgie lanie i teraz ma o wiele lepsze stopnie niż ty !! 

- z dopingiem to nie sztuka – odpowiada syn. 

 

Między przedszkolakami : 

- gdzie się urodziłeś ? 

- w szpitalu. 

- o rany …więc od razu byłeś chory ?? 

 

Mareczku czemu nie jesz ?Mówiłeś, że jesteś 

głodny jak wilk. 

- A widziała mamusia wilka, który by jadł tartą marchewkę ?? 
 



Z PRZEDSZKOLNEgO KALENDARZA… 
Zaplanowane uroczystości i wydarzenia na 

najbliższe trzy miesiące: 

 

 

- Dzieo kobiet 

- Dzieo Wiosny 

- Dzieo książeczki z zaproszonym gościem 

- Udział w konkursach międzyprzedszkolnych; recytatorskim, plastycznym, 

tanecznym, przeglądzie twórczości angielskiej 

- Kwiecieo – miesiącem zdrowia! 

- „Święta Wielkanocne” - spotkania 

świąteczne w grupach, 

- Święto Mamy i Taty, 

- Teatrzyki w Przedszkolu, 

- Koncerty muzyczne w Przedszkolu, 

- odwiedziny Szkoły Podstawowej nr 6 

 

 

 

Pamietajcie !! Możecie odwiedzać nas 

na  FACEBOOKU!!!! 
 

Nie musisz mied profilu na facebook’u, by śledzid wydarzenia „z życia naszej 

przedszkolnej gromadki” -wystarczy, że w GOOGLE wpiszesz facebook Przedszkole 

Nr 6 w Koninie!  



 
 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


