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„Słonko jest już coraz wyżej i uśmiecha do nas się wesoło. 

Chmurki białe są na niebie to wiosna, wiosna wokoło. 

 

Przylatują do nas wiosną ptaki nie pytając się nikogo 

A my dziwimy się co roku jak one trafią do domu. 

 

Jest już bociek, ten mądrala wypatruje co dzień żab na stawie.   

Leci do swojego gniazda to wiosna, wiosna wokoło. 

 

Czapla nóżki w wodzie tapla odpoczywa teraz po podróży. 

Rozćwierkały się zarośla to wiosna, wiosna wokoło”. 

 

 

 

Drodzy Rodzice! 

 

Powracające z ciepłych krajów ptaki są symbolem 

nadejścia wiosny. Zaczynają budować gniazda i wszędzie 

słyszymy ich wesołe trele.  

Wesołe, donośne głosy naszych przedszkolaków też 

słychać coraz częściej na placu zabaw. Pogoda sprzyja 

pobytowi na podwórku. Korzystajmy z wiosennej aury 

i organizujmy wspólnie z dziećmi spacery i inne zabawy na 

świeżym powietrzu.  

Zapraszamy również do lektury artykułu 

przypominającego o zwyczajach i symbolice Świąt 

Wielkanocnych. 

 

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 

 

Tradycje wielkanocne. 

 Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Dla jednych to czas, który 

przynosi wiosenne odprężenie i jest powodem by posprzątać dom. Dla innych - święto mające 



duchowy wymiar, a jeszcze dla innych - okazja by zauważyć, że już przyszła wiosna.  W natłoku 

spraw i obowiązków czasami gubi nam się gdzieś urok prawdziwych, tradycyjnych świąt. Może warto 

odświeżyć tradycje rodzinne naszych przodków, a nawet ponownie wprowadzić je w życie, ku uciesze 

dzieci i reszty rodziny. W końcu stanowią część naszej bogatej kultury. Oto niektóre z nich. Czy 

powinniśmy przekazać je naszym milusińskim? Jak myślicie? 

 

1. Wysyłanie kartek wielkanocnych. 

Niektórym z nas wydaje się, że to staroświecka tradycja. W dzisiejszych czasach tego typu 

korespondencję wyparł Internet lub telefon. Jednak samodzielnie wykonane kartki, zwłaszcza te 

zrobione przez dzieci są najpiękniejsze. Wspólne układanie życzeń, zapamiętanie adresu, miejsca 

zamieszkania odbiorcy i wrzucenie kartki do skrzynki, jest szczególnym przeżyciem dla dziecka 

i pokazuje, że rzeczywiście myślimy o osobach, które są dla nas ważne. 

 

2. Niedziela palmowa. 

Poświęconej palemce przypisywane były magiczne właściwości. Dawniej 

„biło się” nią domowników, aby zapewnić im szczęście przez cały rok. 

Posiadanie jej w domu wróżyło rodzinie szczęście, chroniło przed piorunami. 

Kiedyś wierzono, że połknięcie bazi miało zabezpieczyć przed bólami gardła 

i przeziębieniami. Nasi pradziadkowie i dziadkowie robili palemki 

samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin, 

suszonych ziół, papierowych kwiatów. Dzisiaj nie trudnimy się raczej 

robieniem własnej, kolorowej palemki, ale decydujemy się na kupno gotowej. 

Pomyślmy, może kultywując tradycję warto zrobić wspólnie z dzieckiem 

własną – do czego zachęcam! 

 

3. Robienie ozdób, dekoracji świątecznych. 

Nie ma ładniejszych ozdób i cenniejszych pamiątek, niż te wykonane ręcznie (np. baranki z prażonej 

kukurydzy, stroiki, żółciutkie kurczaczki z włóczki, zajączki z rolek po papierze toaletowym itp.) 

Przygotowanie dekoracji świątecznych razem z dzieckiem jest nie tylko kreatywną zabawą, ale 

również wielką przyjemnością. Polecam!  

 

„Zajączek ze skarpetki”.  

Potrzebne materiały: skarpetka, ryż, wstążka, nożyczki, papier. 

Wykonanie: do skarpetki wsypujemy ryż – ilość w zależności od wielkości skarpetki, rozcinamy 

skarpetkę od strony ściągacza, w celu zawiązania jej i uformowania uszu zajączka, następnie wstążką 

przewiązujemy skarpetkę, tak aby powstała głowa. Z papieru wycinamy oczy, buzię, nos. Możemy 

kupić gotowe elementy do przyklejenia lub wykorzystać guziki. Kreatywność należy do was. 

Powodzenia! 

 

„Owies lub rzeżucha”. 

Należy oczywiście kupić nasiona i wysiać je odpowiednio wcześniej. Jest to fantastyczna okazja, żeby 

pokazać ten proces dzieciom. Będą zachwycone pielęgnując i obserwując wzrost roślinek. 

 

4. Malowanie jajek. 

Pięknie zdobione od wieków dekorują polskie stoły.  

Pisanki – jajka pisane woskiem i zanurzane w farbie. Kraszanki, 

malowanki lub byczki – jajka malowane na jeden kolor. Nalepianki 

– zdobione kolorowymi wycinankami. Oklejanki – oklejane 

włóczką wydmuszki. W czasie świąt pisankami obdarowuje się 

rodzinę i przyjaciół, co ma im zapewnić zdrowie, siłę i powodzenie. 

Przygotujmy potrzebne materiały i pozwólmy dzieciom na małe 

eksperymenty podczas ozdabiania kurzych jajek. Powiedzmy, czego 

symbolem jest jajko - symbolizuje siłę, witalność oraz początek 

nowego życia. Kilka ciekawych pomysłów można znaleźć tutaj: www.nebule.pl  

 

http://www.nebule.pl/


5. Święcenie pokarmów. 
Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę zachował się w naszej tradycji. Święcimy 

symboliczne pokarmy, które spożywamy w czasie wielkanocnego śniadania. W koszyczku 

przystrojonym serwetką i udekorowanym baziami, gałązką bukszpanu, 

oprócz baranka – symbolu pokory i łagodności, powinny znaleźć się także: 

 jajka – znak życia; 

 chleb – symbol dobrobytu i pomyślności;  
 sól – chroni przed zepsuciem, oczyszcza; 

 wędlina – zapewnia zdrowie, płodność i dostatek; 

 ciasto – stoi na straży umiejętności i dokładności. 

Pozwólmy dziecku wziąć czynny udział w przygotowywaniu i dekorowaniu 

wielkanocnego koszyczka, wyjaśnijmy znaczenie jego zawartości. 

 

6. Wspólny posiłek. 

Wspólnie jedzony posiłek daje poczucie domowego ciepła, więzi rodzinnych, bliskości, 

bezpieczeństwa, co jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Miła, rodzinna atmosfera w trakcie 

przygotowywania i spożywania go, sprzyja kojarzeniu posiłków z pozytywnymi uczuciami. Zwróćmy 

uwagę na prawidłowe zachowanie przy stole: postawę podczas siedzenia, jedzenie z zamkniętymi 

ustami, posługiwanie się sztućcami. Dzieci nieco starsze mogą pomóc przy nakrywaniu do stołu. 

 

7. Składanie życzeń. 

Prawdziwe życzenia wypływają z serca. Powinny mieć osobisty charakter i być szczere. Dlatego przed 

składaniem życzeń zastanówmy się, co lubią bliscy, jakie są ich pasje, o czym marzą, z czego są 

dumni. Pozytywne życzenia mają wielką moc, wpływają korzystnie na tych, którzy są obdarowywani, 

jak również i tych, którzy je składają. 

 

8. Obdarowywanie się prezentami. 

Po uroczystym śniadaniu, w wielu domach następuje nie lada atrakcja, w której biorą udział nie tylko 

dzieci – „szukanie zajączka”. Drobne upominki, jajka niespodzianki, słodkości, chowamy w domu lub 

w ogrodzie. Zadaniem obdarowanych jest odszukanie swojego prezentu. Jest przy tym dużo śmiechu, 

radości oraz fajnej wspólnej zabawy. Można te chwile uwiecznić na zdjęciach lub nakręcić wspaniały 

filmik. Możemy też pokusić się o zrobienie własnych prezentów. Przygotowując je samodzielnie lub 

z dziećmi uczymy nasze pociechy tworzyć, a nie kupować. Uczmy także doceniać wartość rzeczy 

darowanych oraz otrzymywanych. 

 

9. Lany Poniedziałek „Śmigus – dyngus” 

Symbolizuje budzenie się przyrody do życia i wiosenne oczyszczanie z brudu, chorób. Zmoczone tego 

dnia panny mają większe szanse na zamążpójście. 

 Śmigus – symboliczne smaganie witkami wierzbowymi; 

 Dyngus – symboliczne oblewanie wodą. 

 

10. Wspólne spacery, wyjazdy. 

Odwiedzanie krewnych, to również ważny aspekt świątecznej tradycji. Aby dziecko czuło się 

członkiem społeczności rodzinnej, musi znać swoją rodzinę i z nią bywać. Wybierzmy się do 

krewnych, pójdźmy razem na spacer. 

 

Święta Wielkiej Nocy podkreślają nasz narodowy charakter, naszą polską serdeczność, gościnność 

i głęboką wiarę. Wesołego Alleluja! 

 
Opracowała: mgr Krystyna Oszmian 

Źródło: www.ofeminin.pl  

 

 

http://www.ofeminin.pl/


 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

 

 

 

 

 

 Mamie Tymoteusza za kartki do rysowania i prac plastycznych. 

 Rodzicom Huberta za zabawki, puzzle, układanki. 

 Mamie Krzysia za kartki do rysowania. 

 

  

 JAKIE MAMY PLANY 

 

Jak w każdym miesiącu tak i w kwietniu nie zabraknie ciekawych tematów do zabaw i zajęć. 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Na wiejskim podwórku 

2. Muzyka wokół nas 

3. Wielkanoc 

4. Dbamy o Ziemię 

5. Zabawy kolorami 

Grupa II – Gumisie  
 

1. Muzyka wokół nas 

2. W gospodarstwie 

3. Wielkanoc 

4. Dbamy o Ziemię 

5. Jestem Polakiem 

 

Grupa III – Pajacyki  

 

1. Zdrowie nasz skarb 

2. Na wiejskim podwórku 

3. Święta wielkanocne 

4. Mali ekolodzy 

5. Polska – nasza ojczyzna 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Woda i słońce  

2. Bajki i baśnie 

3. Wielkanoc 

4. Na wiejskim podwórku 

 

 

 

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

 12.04.2019 – odwiedzi nas grupa ArteMuza z audycją muzyczną „Polak mały” 

 

 22.04.2019 – wszystkie przedszkolaki będą uczestniczyły w uroczystości z okazji Dnia 

Ziemi. 

 

 

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 

Optymistyczne przedszkolaki zawsze znajdą okazję do 

radosnego świętowania i miłego spędzenia czasu przy 

wspólnej zabawie całej przedszkolnej społeczności. W marcu 

podczas uroczystości „Optymiści witają Wiosnę” 

pożegnaliśmy astronomiczną zimę. Na cześć Pani Wiosny 

każda z grup przygotowała piosenkę. Efekty pracy przedszkolaków można obejrzeć na stronie 

internetowej naszej placówki. Gratulujemy umiejętności  

 

 



 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

Grupa II – Gumisie Grupa III – Pajacyki  

 

Grupa IV - Kubusie 

„Kolory” – wiersz 

 

Żółte jest słońce, 

a niebieskie niebo, 

biała na nim chmurka, 

zaś zielone drzewo. 

 

Czarny kot na drzewie 

i czerwone jabłka, 

ale najładniejsza 

moja szara czapka. 

 

„Święta Wielkanocne” - 

piosenka 

  

I. Święta Wielkanocne 

cieszy się zajączek 

Zerwał bukiet bazi, co 

rosły na łące2x 

  

II. Święta Wielkanocne 

cieszy się baranek 

Zaraz pomaluje 

koszyczek pisanek (2x) 

  

III. Święta Wielkanocne 

cieszy się kurczątko 

I na obrus kładzie talerz 

ze święconką (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

,,W gospodarstwie” - 

wiersz 

 

Pieje kogut już od świtu; 

- Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków 

żwawo 

Gdacze: - W lewo! 

Gdacze: - W prawo! 

Kaczka kwacze: - Kwa! 

Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem 

pcha. 

Krowa muczy: - Mu! 

Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej 

tchu. 

Koń opędza się od much.  

I rży głośno: - Jestem 

zuch! 

Świnka chrumka: - 

Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy: - 

Miau! 

A pies szczeka: - Hau! 

Hau! Hau! 

T.M.Massalska 

 

„Wesoła pisanka” - 

piosenka 

I.Ciasto pachnie na 

świątecznym obrusie, 

obrusie.Wokół stołu się 

krzątają mamusie, 

mamusie, 

Wszyscy poważni są tego 

ranka. Niech nas 

rozśmieszy wesoła 

pisanka. 

 

Ref.  Święta, święta biją 

dzwony, 

Każdy dzień jak 

roztańczony, 

Śpiewa, śpiewa każdy 

dzwon: bim-bam-bom, 

bim- bam-bom. 

 

II. Szynka zerka z 

okrągłego półmiska, 

półmiska, 

Tatuś chętnie by z 

radości zagwizdał, 

„Na zdrowie” - wiersz 

 

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 usta. 

 

Chcesz, to zobacz, jak 

jeść jabłka 

Na obrazku bez 

zarazków. 

 

Rób tak samo, bo chcesz 

chyba 

Tak zdrowy być jak ryba. 

B. Lewandowska 

 

Wielkanocne zajączki” - 

piosenka 

 

I. Jak dobrze być 

zajączkiem,  

z koszyczkiem iść na 

łączkę.  

I szukać wśród sasanek  

malowanych pisanek. 

 

Ref. Wielkanocny 

koszyczek, pełen wiary 

i życzeń.  

Nasycony radością 

 i wzajemną miłością. 

(x2) 

„Rycerz i księżniczka” – 

wiersz 

 

W bajkach wszystko jest 

możliwe i beztrosko 

płynie czas. 

Jest księżniczka, jest i 

rycerz i zaczarowany las. 

W lesie krasnal oraz 

wróżka, która różne czary 

zna 

I dla wszystkich miłych 

ludzi coś miłego zawsze 

ma. 

Dla księżniczki 

wyczaruje,  suknię i 

buciki złote, 

Bo słyszała, że 

księżniczka tańczyć 

wielka ma ochotę. 

Konia oraz nowa zbroje 

dziś dostanie rycerz 

młody, 

Bo z samego rana jutro, 

młody rycerz ma zawody. 

A wieczorem, gdzieś na 

zamku, gdy zawody się 

odbędą, 

Młody rycerz i 

księżniczka, aż do rana 

tańczyć będą. 

Dorota Kossakowska 

 

„Powrót bociana” - 

piosenka 

I. Bocian Kacper wraca 

do domu 

przed nim będzie trasa 

daleka. 

Leci dzielnie do nas z 

Afryki, przecież gniazdo 

na niego czeka. 

 

Ref.: Boćku, boćku 

czekamy na ciebie 

i patrzymy kiedy 

powrócisz. 

Kiedy zrobisz porządek 

w swym gnieździe, 

Niepotrzebne gałązki 

wyrzucisz. 

 

II. Długą drogę bocian 

pokonał, 



zagwizdał 

Wszyscy poważni są tego 

ranka 

Niech nas rozśmieszy 

wesoła pisanka. 

 

Ref.  Święta, święta … 

II. Jak dobrze być 

zajączkiem,  

z koszyczkiem iść na 

łączkę. 

I razem z rodzicami  

weselić się świętami. 

 

Ref. Wielkanocny 

koszyczek… (2x) 

sł. Anna Bomba, muz. 

Miłosz Konarski 

 

Już zaczyna krążyć nad 

nami. 

Wszędzie słychać kle, kle 

bocianie 

I przyjaźnie macha 

skrzydłami. 

Ref.: Boćku, boćku… . 
sł. Dorota Kossakowska, 

muz. Jarosław 

Woźniewski 

 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

- Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje? 

- Nie mówi się "zakręcowywuje", tylko "zakręca" Jasiu! 

- No dobrze, to dlaczego on zakręca? 

- Bo mu się tory wygły... 

 
 

Pani pyta dzieci: - Powiedzcie mi dzieci jakieś zwierzątko na A. Jasio wstaje i mówi:  

- A może to zajączek?  

- Nie Jasiu, siadaj. No dobrze powiedzcie mi teraz zwierzątko na B. Jasio na to:  

- Być może to zajączek?  

- Jasiu za drzwi! Jasio wychodzi.  

- Powiedzcie mi teraz zwierzątko na C. 

Nagle drzwi się otwierają i Jasio mówi:  

- Czyżby to był zajączek? 

 

 
 

Opracowanie i skład komputerowy Anna M. Guziejko 

 

 

 

 

 

Wszystkim dzieciom i Rodzicom życzymy 

ciepłych, spokojnych 

i pełnych radości 

Świąt Wielkanocnych. 

 

Dyrektor i personel Przedszkola 

Samorządowego Nr 5. 

 



Kolorowanka pochodzi z serwisu: www.stylowi.pl 


