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"KWIECIEŃ PLECIEŃ" 

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień, różne figle płata w świecie. 

Raz przygrzeje mocno słońce, że jak w lecie jest gorąco 

Innym razem śniegiem prószy, że aż wszystkim marzną uszy. 

Kwiecień - plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

/autor nieznany/ 

 

Drodzy Rodzice! 

Na skutek pandemii znów spotkało nas szereg ograniczeń. Natura jednak nie ogląda się na 

zakazy. Wiosna zachęca do pobytu na powietrzu, choćby w przydomowych ogródkach. 

Wykorzystujmy tą możliwość jak najczęściej. Niech będzie to czas spędzony wspólnie w Waszymi 

dziećmi na wesołej zabawie, lub choćby na rozmowie. Z relacji naszych przedszkolaków wiemy, jak 

wiele dla nich znaczą takie chwile.  A w przedszkolu? Brakuje nam nieco wycieczek i wyjazdów do 

różnych instytucji, poza tym zabawa, nauka, praca idą pełną parą.  

 

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 
 

„Przedszkolaki w sieci” - porady dotyczące bezpieczeństwa w Internecie  
 

We współczesnym świecie dzieci już od najmłodszych lat korzystają z tabletów, smartfonów, 

aby pooglądać bajki, ulubione programy lub pograć. Dlatego tak ważne jest to, aby rodzice zadbali 



o bezpieczeństwo dziecka w sieci i uczyli je, jak bezpiecznie korzystaćz Internetu. Często także 

rodzice udostępniając w mediach społecznościowych informacje i  zdjęcia swoich dzieci nie zawsze 

pamiętają, że w Internecie nic nie ginie i zawsze pozostaje ślad cyfrowy.  

Poniżej znajdą Państwo praktyczne wskazówki przypominające, jak zadbać o bezpieczeństwo 

w sieci oraz polecane strony dla rodziców dzieci starszych. 

 

Praktyczne wskazówki, jak pomóc dzieciom w wieku poniżej 6 lat w bezpieczniejszym 

korzystaniu z Internetu i korzystaniu z cyfrowego świata…  

1. Eksploruj razem 

 porozmawiaj z dzieckiem o tym, czym jest Internet 

 pokaż mu wszystkie ciekawe i edukacyjne rzeczy 

 przejmij inicjatywę, wybierając to, co dziecko widzi i robi na „ekranie” 

 zapewnij, że jeśli zobaczy coś niepokojącego, powinien przyjść i porozmawiać z Tobą 

2. Bądź zaangażowany 

 zachęcaj dziecko aby korzystało z urządzeń w tym samym pomieszczeniu co Ty - możesz 

mieć oko na to, jak korzysta z Internetu 

 zachowaj ciekawość tego, co robi i zachęcaj do dzielenia się z Tobą swoją radością 

3. Aktywuj kontrolę rodzicielską  

 większość urządzeń z dostępem do Internetu oferuje kontrolę rodzicielską - na 

przykład, Microsoft Windows, Apple iOS, Android Google wszystkie oferują sposoby 

kontrolowania aplikacji i stron, które może odwiedzać Twoje dziecko 

4. Bezpiecznie wyszukiwanie 

 jeśli 5-6 latek może samodzielnie wyszukiwać 

informacje, upewnij się, że ustawienia bezpiecznego 

wyszukiwania są włączone  

5. Używaj haseł 

 trzymaj swoje urządzenia poza zasięgiem dziecka 

 ustaw hasła na wszystkich urządzeniach z dostępem 

do Internetu i nie udostępniaj ich - dzięki temu 

będziesz wiedzieć, kiedy i gdzie Twoje dziecko 

korzysta z Internetu 

 używaj też haseł, aby dziecko nie dokonało dodatkowych zakupów podczas grania w gry lub 

korzystania z aplikacji 

6. Korzystaj z witryn i aplikacji dostosowanych do wieku 

 wybierz bezpieczne, zabawne i edukacyjne witryny i aplikacje dla swojego dziecka 

 używaj klasyfikacji wiekowych w sklepach z aplikacjami 

 korzystaj z platform i usług zaprojektowanych z myślą o dzieciach   

7. Wyznacz granice 

 ustal zasady korzystania z urządzeń i Internetu np. : 

 kiedy i jak długo dziecko może korzystać z tabletu, smartfona. Często znakiem, że 

dziecko spędza zbyt dużo czasu na ekranach, jest odczuwanie lęku lub stresu, gdy są 

odłączone lub oddzielone od telefonu. 

 jak korzystać z technologii online, z  jakich aplikacji i witryn  

 daj dobry przykład z własnym użyciem ekranu -  dziecko naśladuje Twoje zachowania, 

sprawdź jak często i jak długo sam korzystasz z laptopa, tabletu, smartfona. 

Wskazówki, jak bezpiecznie w sieci dzielić się „przełomowymi momentami” i zdjęciami 

dziecka: 

1. Przejrzyj ustawienia prywatności na koncie społecznościowym - kontroluj, kto może zobaczyć 

zdjęcia i informacje, stosując odpowiednie ustawienia prywatności: publiczny, prywatny. 

https://www.internetmatters.org/pl/parental-controls/smartphones-and-other-devices/windows-10/
https://www.internetmatters.org/pl/parental-controls/smartphones-and-other-devices/apple-iphone-and-ipad-parental-control-guide/
https://www.internetmatters.org/pl/parental-controls/smartphones-and-other-devices/android-tablet/


2. Sprawdź swoją sieć znajomych – zdecyduj, kto może oglądać zdjęcia dzieci lub Twoje. 

3. Wykonaj końcową kontrolę przed opublikowaniem - upewnij się, że zdjęcie lub informacja nie 

ujawnia żadnych danych osobowych, takich jak twoja droga, numer domu. 

4. Uzyskaj pozwolenie, jeśli obraz zawiera inne dzieci - zawsze zapytaj innych rodziców, czy 

możesz udostępnić innym portret ich dziecka. 

5.  Zarządzaj cyfrowym śladem dziecka: 

 wyłącz śledzenie lokalizacji 

 dostosuj ustawienia prywatności do maksymalnej prywatności 

 zapoznaj się z polityką prywatności online platform internetowych 

 naucz swoje dzieci, aby nie ślepo „klikały i akceptowały” warunki platformy, aby grać lub 

korzystać z Internetu 

 użyj prawidłowego wieku i lokalizacji na kontach dla swoich dzieci, ponieważ dla dorosłych 

i dzieci mogą obowiązywać inne zasady, a w różnych krajach europejskich mogą 

obowiązywać inne zasady 

 przypomnij dzieciom o znaczeniu zachowania poufności danych osobowych. 

*  *  *  

Internet niesie ze sobą wiele korzyści, ale także wiele zagrożeń. Sprawdź, jak możesz zadbać 

o bezpieczeństwo swoje i dzieci, na co zwrócić uwagę i gdzie szukać pomocy… 

Polecane strony: 

https://www.internetmatters.org/pl 

http://www.dzieckowsieci.pl/ 

www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci  

www.domowezasadyekranowe.fdds.pl  

fundacja.orange.pl/kurs/ - Bezpiecznie Tu i Tam - kurs internetowy dla rodziców 

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/poradniki-i-broszury.html 
 

 

Opracowanie: Anna Kalinowska 

 
Na podstawie: https://www.internetmatters.org/pl/ 

 

 

 JAKIE MAMY PLANY 

 

Kwiecień poświęcimy na omawianie następujących tematów: 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Muzyczne dźwięki. 

2. Nasze zdrowie. 

3. Chronimy przyrodę. 

4. Co to jest Polska? 

Grupa II – Gumisie  

 

1. Zwierzęta z wiejskiego podwórka. 

2. Książka moim przyjacielem. 

3. Dbamy o przyrodę. 

4. Polska, moja Ojczyzna.  

 

Grupa III – Pajacyki  

 

1. Na wiejskim podwórku. 

2. W krainie baśni i bajek. 

3. Dbamy o Ziemię. 

4. Polska - nasz kraj. 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Bajki i baśnie.  

2. Na wiejskim podwórku. 

3. Dbamy o naszą planetę. 

4. Mój kraj, moje miasto. 

 

 

https://www.internetmatters.org/pl
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci
https://www.domowezasadyekranowe.fdds.pl/
https://fundacja.orange.pl/kurs/
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/poradniki-i-broszury.html


 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 
 

 

 Jak na optymistów 

przystało w dobrych humorach i z  uśmiechami na twarzy 

przywitaliśmy astronomiczną Wiosnę. W naszym 

przedszkolu nastąpiło to nieco później, bo 22 marca. Zima 

w tym roku była długa i śnieżna, tym bardziej wypatrujemy 

wiosny, nie tylko tej astronomicznej, ale i tej wokół nas, 

którą możemy spotkać na placu zabaw, w parku, podczas spacerów. A Wy – widzieliście już Wiosnę? 

 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

 Dziękujemy rodzicom Stasia za przepiękne breloczki dla 

dzieci z grupy oraz drewniane jajeczka, które wykorzystamy 

do prac plastycznych.  
 

 

 

 

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

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

 

„Katechizm polskiego 

dziecka” - wiersz 

– Kto ty jesteś? 

– Polak mały. 

– Jaki znak twój? 

– Orzeł biały. 

– Gdzie ty mieszkasz? 

– Między swemi. 

– W jakim kraju? 

– W polskiej ziemi. 

– Czym ta ziemia? 

– Mą ojczyzną. 

– Czym zdobyta? 

– Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz? 

– Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz? 

– W Polskę wierzę.  

W. Bełza 

 

„Ekologa znak” - 

piosenka 

  

1. Niech zieleni się 

przyroda bo w 

przyrodzie tlen i woda 

Chcę by wszystko 

kwitło, żyło 

by powietrze czyste było. 

 

Ref. Auto – nie, rower – 

 

„Moja Ojczyzna” - 

wiersz 

Polska to moja Ojczyzna. 

Tu mieszka moja 

rodzina. 

Mieszkają tu ludzie 

dorośli i mała, wesoła 

dziewczyna. 

Wszyscy Polskę 

kochamy i chcemy dla 

niej pracować. 

Poznawać piękne 

zakątki, a w święta 

wspólnie świętować. 

Kochamy biel naszej 

flagi i czerwień co obok 

powiewa, gdy z dumą 

trzymamy ją w dłoni 

a obok nas szumią 

drzewa. 

 D. Kossakowska 

 

„Miała baba koguta” – 

piosenka ludowa 

 

1.Miała baba koguta, 

koguta, koguta, 

Wsadziła go do buta, do 

buta, hej! 

O, mój miły kogucie, 

kogucie 

 
„Polska” - wiersz 

Polska - to taka kraina, 

która się w sercu 

zaczyna. 

Potem jest w myślach 

blisko, w pięknej ziemi 

nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 

budujemy, bronimy. 

Polska - Ojczyzna... 

Kraina, która się w sercu 

zaczyna.  

R. Przymus 

 

„Jestem Polakiem” - 

piosenka 

Ref.: Jesteśmy Polką i 

Polakiem. Dziewczynką 

fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z 

całych sił. Chcemy byś 

również kochał ją i ty 

I ty 

1. Ciuchcia na dworcu 

czeka. Dziś wszystkie 

dzieci pojadą nią by 

poznać kraj. 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na 

pewno w drodze spotka 

nas. 

 

„Gadanie zwierząt”- 

wiersz  
Dziś zwierzęta 

przemówiły. 

Gospodarzy obudziły. 

Krowy muczą w swej 

oborze. Kotek miauczy 

tu na dworze. 

Konik w stajni głośno 

rży. A w chlewiku 

świnka śpi. 

Kury gdaczą gdzieś w 

kurniku. Kogut pieje 

kukuryku. Baran beczy 

be be be. Koza na to me 

me me. Kaczki kwaczą 

gdzieś nad stawem. 

Piesek szczeka z nimi 

razem. 

I tak sobie rozmawiały, 

że dzień cały przegadały. 

A. Olędzka 

 

„Nasza planeta” - 

piosenka 

1. Nasza planeta wzywa 

nas, na Ziemi misję 

zacząć czas, 

wołamy głośno S.O.S. 

pomoc potrzebna Ziemi 

jest. 



tak. Ekologa to jest znak 

– 4x 

 

2. Nie chcę spalin, nie 

chcę dymu. 

I w powietrzu nie chcę 

pyłu. Nie chcę chemii w 

mym ogrodzie 

Ja z przyrodą chcę żyć w 

zgodzie. 

 

Ref. Auto – nie, rower – 

tak. Ekologa to jest 

znak… 

Kogucie, kogucie, 

kogucie, kogucie 

 

Jakże ci tam w tym 

bucie, w tym bucie 

W tym bucie, w tym 

bucie, hej! 

 

2.Miała baba indora, 

indora, indora 

Wsadziła go do wora, do 

wora, hej! 

O, mój miły indorze, 

indorze 

Indorze, indorze, 

indorze, indorze 

 

Jakże ci tam w tym 

worze, 

W tym worze, w tym 

worze, hej! 

Ref.: Jesteśmy Polką i 

Polakiem… 

 

2. Pierwsze jest 

Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał 

smok 

Ref.: Jesteśmy Polką i 

Polakiem 

 

3.Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, 

Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych 

miejsc 

Ref.: Jesteśmy Polką i 

Polakiem 

 

4.Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach 

pierników kusi mocno 

nas. Podróż skończymy 

w Gdańsku. Stąd szarym 

morzem można 

wyruszyć dalej w świat 

Ref.: Jesteśmy Polką i 

Polakiem 

 

Ref.: Trzeba nam zieleni,  

czystej atmosfery. 

Segregacji śmieci,  

pomogą w tym dzieci. 

 

2. Ekologiczna misja 

trwa, 

sadzimy drzewa gdzie się 

da, wołamy głośno S.O.S 

pomoc potrzebna Ziemi 

jest. 

 Ref. Trzeba nam zieleni,  

czystej atmosfery. 

Segregacji śmieci,  

pomogą w tym dzieci. 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Siedmioletni chłopczyk puka do drzwi swojej sąsiadki. 

- Proszę Pani, czy Pani nie przeszkadza, gdy tak całymi godzinami codziennie ćwiczę na 

fortepianie? 

- Oczywiście, że przeszkadza. 

- To bardzo proszę powiedzieć o tym mojej mamie.  

 

Jaś w połowie lekcji wkłada książki do plecaka i wychodzi z klasy. 

- Dokąd idziesz? – pyta nauczycielka. Przecież jeszcze nie było dzwonka. 

- Zawsze gdy wychodzę z domu mama mi mówi, żebym wracał, gdy tylko zacznie padać. 

- I niech pani spojrzy za okno – no leje jak z cebra! 

 

 
Opracowanie i skład komputerowy: Anna Maria Guziejko  
 
 



 
 
 

Jaj przepięknie malowanych. 
Świąt słonecznie roześmianych. 

W poniedziałek dużo wody. 
Zdrowia, szczęścia oraz zgody. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzą Dyrektor i personel Przedszkola 
Samorządowego Nr 5 w Białymstoku. 

 



 
 

 

 

 

 

Kolorowanki pochodzą z serwisu :www.google.com 



 


