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PRZEDWIOŚNIE 
 
Sczerniały dachy i pola. Na drodze – błoto do kolan. 
Gołębie gruchają dziś głośniej: 
Przedwiośnie! Przedwiośnie! 
I wróble ćwierkają inaczej. I wrona inaczej dziś kracze. 
I bałwan się skurczył od rana, że… prawie już nie ma bałwana! 
Nos tylko mu sterczy żałośnie…Przedwiośnie! Przedwiośnie! (…) 
 
A wiosna, gdzież się podziewa? Za jakie skryła je drzewa? 
W leszczynach się chowa czy klonach, słoneczna, promienna, zielona? 
Na razie są tylko bazie. I kotki na wierzbie – na razie… 
A potem już może za tydzień, na stałe się wiosna rozgości. 
Widzicie? Już idzie! Już idzie, bo pąki pękają z radości. 

M. Terlikowska. 
 
 
Drodzy Rodzice! 

 

 Od kilku lat nie mieliśmy tak pięknej, prawdziwej zimy. Sprawiła dużo kłopotów, ale urody 

nie można jej odmówić. Po śnieżnych szaleństwach przyszedł czas na oczekiwanie na wiosnę. 

Czekamy i my. Wiosenna tematyka zdominuje w najbliższych tygodniach treść rozmów i zajęć.  

Nie zapominajmy o hartowaniu dzieci, korzystajmy z każdej pogody do odbycia chociaż 

krótkiego, rodzinnego spaceru.  

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 

 

Nawyki kulturalne podczas jedzenia, czyli savoir – vivre zachowania przy stole. 

W zakresie żywienia zadaniem przedszkola jest nie tylko racjonalne i regularne żywienie, lecz 

również wdrożenie dzieci do właściwego, kulturalnego spożywania posiłków. Zagadnienie to jest 

bardzo złożone, a o jego efektach decydują: stopień opanowana techniki jedzenia, łaknienie, a przede 

wszystkim systematyczna i konsekwentna praca wychowawcza na co dzień. Nawyki kulturalne 

dotyczące jedzenia trzeba dziecku przyswajać od najmłodszych lat, nie szczędząc wysiłku, czasu 

i cierpliwości. Jest to ważne ze względu na zdrowie jak i na wychowanie 

Kilka cennych rad, aby nauczyć dziecko, jak zachować się przy stole: 



1. Prawidłowa sylwetka przy stole. 

Zgodnie z regułami stołowego savoir-vivre’u należy 

pamiętać przede wszystkim o tym, żeby siedzieć prosto. 

Nogi powinny być ustawione na podłodze równolegle do 

siebie. Stopy także powinny spoczywać spokojnie. 

W żadnym wypadku nie wolno ściągać butów pod stołem. 

Nie opieramy łokci na stole, nie podpieramy się. Nie 

pochylamy się nad talerzem, tylko przenosimy potrawy do 

ust. Nie należy kręcić się na krześle. W krześle należy 

rozsiąść się wygodnie i wykorzystać to, że mamy oparcie 

dla pleców. To tyle na temat ideału; zawsze warto wiedzieć, do czego dążymy. 

2. Mycie rąk przed jedzeniem. 

Czynności higieniczne powinny być wpisane w stały rytm dnia. Każde dziecko musi mieć wyuczony 

nawyk mycia rąk przed jedzeniem. 

3. Dobre wychowanie od każdego wymaga stosowania zwrotów grzecznościowych.  

Słowo „dziękuję” słychać najczęściej podczas spożywania posiłków. Używamy go, odmawiając 

propozycji dokładki, po usłyszeniu słowa „smacznego” i zawsze po zakończeniu jedzenia. Słowo 

„poproszę” to klucz do kulturalnego zwrócenia się o dodatkową porcję jedzenia, stosujemy je również, 

gdy chcemy sięgnąć po coś, co jest od nas znacznie oddalone: „Gdy daleko stoi danie, poproś kogoś 

o podanie”. 

Wskazujmy dzieciom sytuacje, w których powinni używać zwrotów grzecznościowych, a uprzejmość 

w tym zakresie z czasem stanie się nawykiem.  

4. Zawsze należy pamiętać o tym, że jedzenie to nie zabawa. 

Stanowczo mówimy „nie!” wszystkim negatywnym dźwiękom artykułowanym podczas jedzenia. Ani 

mlaskanie, ani siorbanie, ani bekanie, ani mówienie z pełnymi ustami nie jest dozwolone przy stole. 

Konsekwentnie, bez zbędnych emocji i w taktowny sposób realizujemy swoje oczekiwania związane 

z opanowaniem sztuki przyzwoitego jedzenia. Udzielając praktycznych wskazówek, jak jeść 

z zamkniętymi ustami, eliminujemy wszystkie nieprzyjemne dla ucha odgłosy.  

5. Celebrujcie posiłki, przygotowujcie je razem, ustawcie zastawę na stole, jak najczęściej starajcie się 

jadać całą rodziną przy stole podkreślając w ten sposób wartość wspólnie spędzanego czasu - od 

zawsze przecież stół kojarzy się z domowym zaciszem, wspólnotą, rodziną 

6. Na czas spożywania posiłku  wyłączcie telewizor, komputer, odłóżcie na bok książkę, gazetę, 

telefon, niech będzie to czas, kiedy skupiacie się na posiłku i miłej atmosferze 

7. Nauka jedzenia widelcem i nożem . 

Uczymy dzieci sprawnego posługiwania się sztućcami. W grupach młodszych czuwamy nad 

poprawnym operowaniem i trzymaniem łyżki stołowej, widelca i łyżeczki deserowej; w grupach 

starszych wprowadzamy do zestawu noże. Sztukę operowania sztućcami nie zawsze wprowadzamy od 

podstaw, w niektórych przypadkach wystarczy tylko drobna korekta. Jednak zawsze służymy 

osobistym przykładem. Warto usiąść przy dziecku, u którego niezręczność w tym zakresie jest 

znacznie widoczna, skorygować chwyt, zwrócić uwagę na trzymanie sztućców w odpowiedniej dłoni, 

pokazać, jak poprawnie kroić nożem.  



Zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 

przy stole należy nóż zawsze trzymać w 

prawej dłoni, a widelec w lewej (odwrotne 

trzymanie dotyczy tylko osób leworęcznych). 

Jeżeli na talerzu mamy potrawy, do których nie 

używa się noża (np. potrawy mączne, mięso 

siekane), operujemy widelcem, który 

trzymamy w prawej dłoni, palec wskazujący 

układamy tak na sztućcach, żeby nie dotykał 

ani ostrza nożna, ani wybrzuszenia widelca, do ust nie wkładamy całej łyżki, a jedynie jej zwężony 

koniec; to samo dotyczy widelca i łyżeczki deserowej. Gdy na talerzu pozostaje resztka zupy, można 

go przechylić lekko od siebie, po zakończonym jedzeniu łyżkę pozostawiamy w głębokim talerzu, a 

nóż i widelec równolegle względem siebie z  trzonkami skierowanymi w prawą stronę po prawej 

stronie talerza. 

Z dużą dawką cierpliwości i w sposób taktowny codziennie nadajemy kształt poprawności rzeczom 

z góry niemożliwym. Im większy trud, tym większa satysfakcja. Trzeba zaufać sobie i podopiecznym, 

a każdy wysiłek zostanie wkrótce nagrodzony. Dobre zwyczaje podtrzymujące tradycje pokoleń warto 

wprowadzać w życie, dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.  

Opracowała mgr Teresa Faryno 

Źródło: Joanna Krzyżanek „Dobre maniery, czyli savoir-vivre dla dzieci”, wyd. Publicat S.A. 

 

 JAKIE MAMY PLANY 

 

Marzec poświęcimy na omawianie następujących tematów: 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Marcowa pogoda. 

2. U fryzjera. 

3. Zbliża się Wiosna. 

4. Z wizytą na wsi. 

5. Wielkanoc tuż, tuż. 

 

Grupa II – Gumisie  

 

1. W kosmosie. 

2. Marcowa pogoda. 

3. Robimy zakupy. 

4. Witamy wiosnę. 

5. Czekamy na Wielkanoc.  

Grupa III – Pajacyki  

 

1. Wiosenne hodowle. 

2. Szukamy wiosny – przedwiośnie.  

3. Woda i słońce.  

4. Czy to już wiosna?  

5. Na wiejskim podwórku. 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Szukamy wiosny – przedwiośnie. 

2. Woda i słońce. 

3. Czy to już wiosna? 

4. Powroty ptaków. 

5. Wielkanoc. 

 

 

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 
Optymistyczne przedszkolaki pomimo zmienionej formuły 

wspaniale bawiły się podczas spotkań poświęconych 

Walentynkom. To wprawdzie nie rodzime, ale coraz 

bardziej popularne w Polsce święto zawitało również do 

przedszkoli. Uczymy tego codziennie, ale w takim dniu 

szczególnie można podkreślić wartość koleżeństwa, 

przyjaźni, miłości.  



  

 KACIK PODZIEKOWAŃ 

 

Dziękujemy:  

 Rodzicom Mai za zapas plasteliny dla grupy Gumisie; 

 Rodzicom Martynki za przepiękne kolorowanki; 

 Mamie Krzysia za niekończące się „dostawy” kartek do rysowania; 

 Mamie Wojtka za kolorowa folię samoprzylepną. 

 

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 
Grupa I – Smerfiki  Grupa II – Gumisie  Grupa III – Pajacyki Grupa IV – Kubusie 

 

„Wielkanoc"- wiersz  

 

Wstało dzisiaj słonko z 

twarzą uśmiechniętą. 

Wielkanoc, Wielkanoc, 

przyszło wielkie święto. 

Fiołki zakwitają, słychać 

świergot ptaków. 

Na świątecznym stole 

wiele dziś przysmaków. 

Jest też śmigus – dyngus, 

znana oblewanka. 

Wszystkim jest wesoło 

od samego ranka.  

H. Metra 

 

 

„Zielona Wiosna” – 

piosenka 

 

1. Nad brzegiem rzeki 

żabki siedziały 

i coś do ucha sobie 

szeptały. 

 

Kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum /bis 

 

2. Przyleciał bociek, 

usiadł na płocie  

i do drugiego boćka 

klekoce. 

 

Kle, kle, kle, kle, kle, 

kle, kle, kle, kle,  

Kle, kle, kle, kle, kle, 

kle, kle, kle /bis 

 

3. Wszystko usłyszał 

mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie 

trele. 

 

 

„Koniec zimy” - wiersz  
  

Biały śnieżek jak 

dywanik,  

A w nim główki 

pochylone,  

To przebiśnieg i 

krokusik  

Do słoneczka 

wychylone.  

Wkrótce bocian 

zaklekoce 

 I skowronka usłyszymy,  

To przedwiośnie Już 

ogłasza koniec zimy. 

Autor nieznany 

 

„Ufoludki na 

wakacjach” - piosenka 

 

1.Na swym spodku 

prosto z Marsa 

ufoludki przyleciały. 

A wybrały naszą Ziemię, 

bo tu urlop spędzać 

chciały. 

Ref. Jeśli ktoś z was w to 

nie wierzy niech 

posłucha sam, 

jak śpiewają umba-

bulba, umba-bulba bam. 

(2x) 

 

2. Już ognisko rozpaliły 

na polance w leśnej 

ciszy, a na biwak 

ufoludkom 

wydał zgodę pan 

leśniczy. 

Ref. Jeśli ktoś z was w to 

nie wierzy… (2x)  

 

3.Pamiętały ufoludki, 

by posprzątać las po 

 
„Marzec powrócił” - 

wiersz 

 

Marzec powrócił więc 

zmienna pogoda.  

Co dzień inaczej - 

wiosenna moda  

W poniedziałek słonko  

We wtorek deszcz leje  

W środę bardzo zimno  

W czwartek wicher wieje  

W piątek śnieżek pada  

W sobotę słonko świeci  

W niedzielę cieplutko - 

więc cieszą się dzieci. 

Wanda Chotomska  

 

„Marzec czarodziej” - 

piosenka  
 1.Chodzi marzec – 

czarodziej, po chmurach, 

po wodzie. Aż tu nagle 

hokus – pokus.  

I już pączki na patyku, 

 i już trawka na śnieżniku  

Och ten marzec – 

czarodziej.  

 

2. Chodzi marzec – 

czarodziej, 

 po chmurach, po 

wodzie, 

 Aż tu nagle hokus – 

pokus.  

Słońce rzuca swe 

błyskotki, że aż mruczą 

bazie - kotki  

Och ten marzec – 

czarodziej  

 

3. Chodzi marzec – 

czarodziej, 

 po chmurach, po 

wodzie,  

 

„Wielkanocna 

wyliczanka” – wiersz 

 

Królik, pisklak i pisanka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz 

Ty? 

Wielkanocna wyliczanka 

Cukrowego mam 

baranka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz 

Ty? 

Wielkanocna wyliczanka 

Chrzanu laska, soli 

szklanka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz 

Ty? 

Wielkanocna wyliczanka 

Widzę malowane jajka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz 

Ty? 

Wielkanocna wyliczanka 

Ja mam chlebek do 

śniadanka 

Raz dwa trzy 

Co w koszyku niesiesz 

Ty? 

Mam też szynkę i 

kiełbasę 

I słodyczy całą masę 

To już koniec odliczania 

Czas zasiadać do 

śniadania. 

 Agata Dziechciarczyk 

 

„Wiosna” - piosenka 

1. Promyk słońca wyjrzał 

zza chmury i zobaczył 

świat szarobury. 

I pomyślał: „Kto tu 

pomoże? 



Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

ćwir, ćwir, ćwir /bis 

Wiosna, Wiosna, znów 

przyszła Wiosna,  

Wiosna, Wiosna, jest już 

wśród nas.  

 

sobie, bo choć z Marsa 

są to wiedzą, 

że dbać trzeba o 

przyrodę. 

Ref. Jeśli ktoś z was w to 

nie wierzy… (4x) 

 

 

 

 

 

 

Aż tu nagle hokus – 

pokus.  

Przez kałuże skaczą 

kaczki, żółte kaczki 

przedszkolaczki  

Och ten marzec – 

czarodziej. 

Świat taki szary być nie 

może!” 

Ref. Kto obudzi pąki 

kwiatów? (WIOSNA!) 

Kto pokaże gniazda 

ptakom? (WIOSNA!) 

Kto wygoni misia z 

nory? (WIOSNA!) 

Zazieleni pola, bory? 

 

2. Promyk słońca spotkał 

wiosenkę i zaśpiewał dla 

niej piosenkę. 

Daj wiosenko kwiatków 

troszeczkę i obudź misia, 

obudź rzeczkę. 

Ref. Kto obudzi pąki 

kwiatów? (WIOSNA!) 

Kto pokaże gniazda 

ptakom? (WIOSNA!) 

Kto wygoni misia z 

nory? (WIOSNA!) 

Zazieleni pola, bory? 

 

3. I wiosenka go 

posłuchała, 

Kolorowe kwiaty dała. 

Zabłysnęła w krąg 

kolorami i już zostanie 

teraz z nami. 

Ref. Obudziła pąki 

kwiatów! (WIOSNA!) 

Pokazała gniazda 

ptakom! (WIOSNA!) 

Wygoniła misia z nory! 

(WIOSNA!) 

Ożywiła pola, bory! 

 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: 

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali 

na swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy.... 

 

Przychodzi Jasio do apteki: 

- Czy jest niesteta? 

- Jaka niesteta? 

- No przecież mówiła pani wczoraj niektórym ludziom "Niestety nie ma" 
 

 
Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko 

 

 
 
 



Kolorowanki pochodzą z serwisu: www.gogle.com 

 

 

 

http://www.gogle.com/


 


