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Wydarzenia Przedszkolne
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Co u nas słychać...?

1 marzec
Dzieci po raz kolejny wzięły udział w zajęciach edukacyjnych z  dogoterapii. Tym razem pieski 
zaprezentowały różne aktywności ruchowe, zachęcając tym samym nasze przedszkolaki do 

wykonywania określonych zadań. Zarówno dzieciom jak i pieskom spotkanie bardzo się spodobało.
9 marzec

Tym razem dzieci miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt.: ,,Czerwony Kapturek” . 
Przypomnienie klasycznej bajki miało uświadomić  przedszkolakom, jak można uchronić się przed 

niebezpieczeństwami czyhającymi ze strony innych ludzi. 
16 marzec

Nasze przedszkole odwiedziły jaszczurki. Opiekunowie tych przyjaznych gadów opowiedzieli 
dzieciom o środowisku życia jaszczurek, sposobie odżywiania i radzenia sobie w czasie zagrożenia.  
Przedszkolaki z milą chęcią głaskały i brały na ręce ,,zwierzątka”. Była to niezwykła lekcja przyrody, 

która na długo zapadnie nam w pamięci.
19 marzec

Tego jeszcze w naszym przedszkolu nie było! Cyrk przyjechał do przedszkola! Artyści cyrkowi 
zaprezentowali dzieciom m.in. pokaz żonglerki, akrobacje, iluzję. Nie zabrakło również zabawnego 

Klauna , który rozśmieszał dzieci. Na zakończenie pokazu przedszkolaki wspólnie zatańczyły z 
pluszowym niedźwiedziem polarnym.  Wszyscy bawili się doskonale, a artyści otrzymali gromkie 

brawa!
21 marzec

Ponownie gościliśmy w przedszkolu zespół muzyczny Papaja Kids. Dzieci  wysłuchały wiosennego 
koncertu podczas, którego były aktywizowany do śpiewania, tańca, wykonywania określonych 

ruchów, nazywania i wyszukiwania określonych instrumentów muzycznych. Wydarzenie muzyczne 
wywarło na dzieciach ogromne wrażenie. 

22 marzec 
Dzieci wraz z Rodzicami uczestniczyły w warsztatach plastycznych związanych tematycznie ze 
Świętami Wielkanocnymi. Z wielkim zapałem powstawały stroiki wielkanocne, koszyczki, kurki, 

kolorowe zajączki i kurczątka, które miały być ozdobą wielkanocnego stołu. Czas upłynął bardzo 
szybko i twórczo! 

23 marzec
Przedszkolaki w kolorowym korowodzie z Marzannami udały się pożegnać zimę i powitać wiosnę. 
Pochód przeszedł ulicami Czernichowa do parku, gdzie wspólnie wierszem pożegnaliśmy zimę, a 

piosenką o ,,Marcu Czarodzieju..” przywitaliśmy wiosnę!
28 marzec

Tego dnia gościliśmy w naszym przedszkolu uczniów klasy I –ej. Przedszkolaki przygotowywały dla 
swoich starszych Kolegów gry i quizy wielkanocne. Potem nastąpiło wspólne ozdabianie sylwet jaj , 

poczęstunek i wspólna zabawa. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze.
9 kwiecień

W naszym przedszkolu obejrzeliśmy przedstawienie teatralne pt.: ,,Królik Baks”.  Dzieci na przykładzie 
bohaterów miały okazję przekonać jak cenna w życiu jest przyjaźń. Spotkanie było również okazją 

do sprawdzenia swojej sprawności zycznej i utrwalenia podstawowych zagadnień z zakresu 
prawidłowego żywienia.

17 kwiecień
Gościliśmy w przedszkolu panią Agnieszkę Smaga eko- doradcę przy Urzędzie Gminy w 

Czernichowie. Celem spotkania było propagowanie postawy ekologicznej oraz uświadomienie 
mieszkańcom naszego globu problemów związanych z ochroną środowiska. Przy użyciu przeźroczy i 

materiałów edukacyjnych pani Agnieszka zwróciła uwagę, w jaki sposób w codziennym życiu 
dzieci mogą dbać o czystość powietrza , wody i Ziemi. 

23 kwiecień
Przywitaliśmy w naszym przedszkolu autorkę książek dla dzieci panią Barbarę Gawryluk, która 

przybliżyła nam swoją twórczość literacką. Dzieci miały okazję poznać prawdziwe historie 
,,psich bohaterów” - Dżoka i Baltica. Wsłuchiwały się z zaciekawieniem we fragmenty książek 

czytane przez autorkę, zadając pytania, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami na temat 
przyjaźni człowieka ze zwierzętami.  
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Hello! 
W tej rubryce proponujemy zwroty 

i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.

Opracowała: mgr Aleksandra Banach, nauczyciel j. angielskiego

summer (samer) – lato

swimming (słyming) – pływać

sea (si) – morze

holiday (holidej) – wakacje

Wszystkiego najlepszego!
Kochani Solenizanci!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów
i niezapomnianych przygód - życzą

Dzieci i Pracownicy Przedszkola
Dla:

Grupa -Jagódki:
Gabrieli, Anny, Juli, Antoniego, Oskara, Grzegorza

Grupa -Żabki:
Franciszka, Błażeja, Poli, Nadii, Klary, Gabrieli, Filipa

Grupa -Biedronki:
Antoniego, Magdaleny, Mileny 

Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

24 kwiecień
Po raz kolejny w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone bobrom. Lekcję 

przyrodniczą poprowadziła pani Marta Pietrusiak , na której przybliżyła nam sposób życia, zwyczaje i 
rolę bobrów w środowisku przyrodniczym. Spotkanie było niezwykle interesujące, bo poparte licznymi 

pomocami edukacyjnymi , które z ogromnym zainteresowaniem oglądały przedszkolaki. Na 
zakończenie dzieci wykonywały maski bobrów z  papierowych talerzyków z wykorzystaniem 

naturalnej farby, jaką było kakao! 
25 kwiecień

Przedszkolaki wyruszyły ulicami Czernichowa w marszu propagującym postawy ekologiczne. Po 
hasłem ,,Dbajmy o Nasza Planetę” dzieci zwróciły uwagę mieszkańców gminy na potrzebę ochrony 
środowiska  poprzez codzienne segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i prądu. Na zakończenie 
marszu przedszkolaki wraz z panią Agnieszka Smaga, eko-doradcą z Urzędu Gminy w Czernichowie 

posadziły drzewa przy placu zabaw. Wśród nich znalazł się również dąb ,,Antek” w ramach akcji 
zainicjowanej przez Wójta Gminy Czernichów ,,100 dębów na 100- lecie Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości”.
26 kwiecień

Przedszkolaki na zaproszenie starszych kolegów z  Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Czernichowie wzięły udział w akademii upamiętniającej rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Dzieci przy odpowiedniej postawie zaśpiewały hymn Polski oraz pieśń ,,Witaj 

majowa jutrzenko”. Na zakończenie słuchały patriotycznej muzyki granej przez orkiestrę. 
27 kwietnia

W naszym przedszkolu odbyła się V edycja Konkursu Recytatorskiego pt.: ,,Piękna Nasza Polska Cała” 
z cyklu ,,Poeci dzieciom”. Konkurs odbył się pod patronatem i przy wsparciu nansowym Wójta Gminy 

Czernichów - Szymona Łytka. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych z Gminy Czernichów. Celem konkursu było dostarczenie przedszkolakom doznań 

estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, prezentacja 
umiejętności artystycznych i popularyzacja literatury dziecięcej wśród przedszkolaków. Po 

zakończeniu konkursu i przyznaniu nagród przedszkolaki wraz z zaproszonymi Gośćmi  oraz Wójtem 
Szymonem Łytkiem udały się do przedszkolnego ogrodu , aby posadzić dęba ,,Mieszko” w ramach 

akcji ,,100 dębów na 100- lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości” .
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Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

CZERWIEC

W czerwcu rozpoczyna się kolejna pora roku, lato. W jego pierwszym 
dniu, 21 czerwca dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza. Nazwa 
miesiąca pochodzi od małego owada, czerwca, oraz od koloru 

czerwonego. Bardzo dawno temu barwnik czerwony uzyskiwano 
właśnie z tego owada, którego można było spotkać właśnie w czerwcu.

W ogrodach kwitną kwiaty, na przykład: irysy, lilie i piwonie.
W gniazdach ptaków pojawiają się pisklęta.

Dojrzewają pierwsze owoce: truskawki czereśnie, maliny. W lasach 
można już znaleźć jagody i poziomki.

Na polach pojawiają się chabry, maki i bratki polne. Kłosy na zbożach 
pęcznieją. Rozpoczynają się sianokosy.

Ważne daty:
1.06 – Dzień Dziecka

21.06- pierwszy dzień lata
23.06- Dzień Ojca

koniec roku szkolnego, początek wakacji

Wiersz ,,Pan Czerwiec”- I. Wróbel

Maj się skończył, bzy przekwitły,
słońce coraz mocniej świeci,

w krótkich spodniach do nas przyszedł
czerwiec – miesiąc wszystkich  dzieci.

Czerwiec strasznym jest łasuchem
- kocha lody i słodkości.
Ma cukierki, tort, confetti
i na bal zaprasza gości.

Cały miesiąc będą trwały
harce, gle i zabawy.

Chcecie tańczyć? Jest muzyka!
Chcecie śpiewać? Nie ma sprawy!

A gdy zaczną się wakacje,
czerwiec z wiatrem w dal odleci.

Lecz za rok powróci znowu
ten radosny miesiąc dzieci. 



Pokoloruj
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

 
Zródło: Źródło: Robert Fulghum

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, o tym jak 
żyć, co robić i jak postępować , nauczyłem się w 

przedszkolu… 

Tam się nauczyłem, że trzeba:
- dzielić się wszystkim
- postępować uczciwie
- nie bić innych
- odkładać na miejsce rzeczy tam, skąd je wziąłem
- sprzątać po sobie.
-nie brać nic, co do mnie nie należy
-powiedzieć ,,przepraszam” , jeśli się kogoś uraziło
-myć ręce przed jedzeniem
-spuszczać wodę
-jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem
-prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, 
malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się (…)
- po południu zdrzemnąć się (…)
Zwracaj uwagę jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza (…)
Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się 
nauczyłeś  …  - najważniejsze ze wszystkich

8
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Rzeczy, które warto mówić swoim dzieciom

ź Dziękuję, że mi pomogłeś! Świetnie to zrobiłeś. Cudownie się z Tobą 
pracowało.

ź Świetnie sobie poradziłeś.

ź Możesz mi doradzić? Co o tym myślisz?

ź Powinieneś być z siebie dumny. Widać, że bardzo się starałeś.

ź Widziałam, jak cierpliwy byłeś podczas zabawy z bratem.

ź Ależ jesteś wytrwały! Widać, że Ci zależy.

ź Jestem Ci wdzięczna za pomoc. Zapracowałeś na taki efekt. Kawał 
dobrej roboty!

ź Jesteśmy świetnym zespołem!

ź Świetny pomysł!

ź Ufam Ci. Lubię Twoje towarzystwo. Tęskniłam za Tobą.

ź Dziękuję, że jesteś. Kocham Cię.

Tych kilka słów może naprawdę bardzo wiele zdziałać …



Pokoloruj
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Piosenka ,,Wszystkie dzieci nasze są”- słowa: J. 
Cygan, wykonanie: M. Jeżowska

Ach, co za smutas leje łzy 
lalki w płacz, misiek zły 

o, już się śmieje, nosek mu drży, 
deszczyk był a teraz wyschły łzy. 

Niebo rozjaśnia się samo 
mały uśmiech, jak tęcza, 

już dobrze, mamo! 

Wszystkie dzieci nasze są: 
Basia, Michael, Małgosia, John, 
na serca dnie mają swój dom, 

uchyl im serce jak drzwi. 
Wszystkie dzieci nasze są: 

Borys, Wojtek, Marysia, Tom, 
niech małe sny spełnią się dziś, 

wyśpiewaj marzenia, a świat 
będzie nasz! 

Choć nie rozumiem mowy twej 
czytam lęk, czytam śmiech. 

Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz, 
otwórz nim nieśmiałość naszych słów. 

Ważny jest serca alfabet, 
ciepły uśmiech, jak słownik, 

jesteśmy razem! 

Wszystkie dzieci nasze są: 
Basia, Michael, Małgosia, John, 
na serca dnie mają swój dom, 

uchyl im serce jak drzwi. 

Nie jesteś sam, 
nasza piosenka ciągnie za rękaw, 

podaj mi dłoń i z nami stań 
nie ma dziś granic nasz dom 

Wszystkie dzieci nasze są: 
Basia, Michael, Małgosia, John, 
na serca dnie mają swój dom, 

uchyl im serce jak drzwi. 
Wszystkie dzieci nasze są: 

Borys, Wojtek, Marysia, Tom, 
niech małe sny spełnią się dziś, 

wyśpiewaj marzenia, a świat 
będzie nasz! 

Będzie nasz, 
wyśpiewaj marzenia, a świat 

będzie nasz 
wyśpiewaj marzenia, a świat 

będzie nasz



Inspiracje

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
ŻródłoStrefadzieci.pl

Oto kilka propozycji prac, które umilą wspólne wieczory. Wspaniałej zabawy!

Piraci

Żabka i krab z płyty CD
Samolot z butelki

Rybki z muszelek

13
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Quiz 
Posłuchaj pytań i wskaż jedna prawidłową odpowiedź na każde z nich. 

1.  Który numer połączy Cię z policją?
a.) 997
b.) 998
c.) 999

2.  W nazwie, którego zwierzaka słychać ,,d”

3. Co można znaleźć na plaży?
a.) muszle   
b.) prawdziwki  
c.) truskawki

4. Jaki będzie wynik działania?

10 + 4 =
a.) 10
b.) 14
c.) 16    

5. Który angielski wyraz pasuje do obrazka? 

a.)  egg
b.)  cake
c.) ice cream     

a.) b.) c.) 
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Zupa truskawkowa z kluseczkami

Składniki:  

1 kg truskawek

5 łyżek cukru (zależy od słodkości truskawek)

1/2 łyżeczki cynamonu

6 łyżek jogurtu naturalnego 

na kluski

3 jajka

łyżeczka masła

2 łyżki cukru

6 łyżek mąki

Sposób przyrządzenia:

Truskawki myjemy, usuwamy szypułki, kroimy na kawałki. Następnie wrzucamy je do 

garnka, dodajemy cukier i cynamon. Wlewamy litr wody i gotujemy przez  25 minut, 

studzimy. Miksujemy i mieszamy z jogurtem.

Kluski:

W dużym garnku gotujemy wodę. Oddzielamy żółtka od białek, z białek ubijamy pianę, a 

żółtka ucieramy z masłem i cukrem. Następnie wszystko mieszamy z mąką i dodajemy ubitą 

pianę. Małą łyżeczką nabieramy masę i układamy kluski na wrzącej wodzie, gotujemy przez 

około 3  minuty.

Zupę z kluseczkami podajemy najlepiej przestudzoną. 

Smacznego!

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Kuchnia przedszkolaka
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Dlaczego  woda w morzu jest słona?
- WG PRZEDSZKOLAKÓW

,,bo pływają w morzu ryby, które mają słoną skórę”
Błażej

,,Pan Bóg stworzył taką wodę”
Michał

,,piraci wrzucili sól do morza”
Ada

,,może od słońca jest słona?”
Mikołaj

,,Woda słona wzięła się z kopalni soli. Przyjechała 
ciężarówka i wsypała do morza 100 ton!”

Franek
,,bo zwierzęta, które tam mieszkają nie mogą pić 

słodkiej wody”
Pola

,,woda w Tajlandii też jest słona, bo byłem…, ale nie 
było tam ryb!”

Mikołaj
,,to dziwne? Ryby nie mogą pić takiej wody, bo mogą 

się zatruć… taka woda jest żółta i niedobra…”
Jerzy

,,bo przypływa z kopalni soli do morza”
Grzegorz  

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Rozmowa prowadzona była z całą grupą, wypowiadały się dzieci chętne.



,,O Sindbadzie i morskiej wróżce” 

Andrzej NIEDŹWIEDŹ i Natalia USENKO

 Dawno, dawno temu był sobie chłopiec Sindbad, który 
uwielbiał słodycze. Na śniadanie jadł pączki, na obiad watę cukrową, 
a na kolację czekoladki. Aż pewnego dnia postanowił wyruszyć w 
podróż dookoła świata. Przyszedł na statek i odszukał kapitana.
- Dzień dobry! - zawołał - Jestem Sindbad. Chciałbym zostać 
żeglarzem!

- Dobrze - powiedział pan kapitan. - Wezmę cię na pokład, jeśli dasz 
radę podnieść marynarską linę.

Sindbad chwycił koniec liny i pociągnął z całej siły. Zrobił się 
czerwony i sapał głośno, ale lina nawet nie drgnęła.

- Niestety... - powiedział kapitan - Jesteś za mały i za słaby na 
marynarza.

Sindbad bardzo się zmartwił. Usiadł na 
kamieniu i zaczął płakać. Nagle morze 
zapieniło się jak szampon. Piany 
przybywało i przybywało, aż wreszcie 
wyszła z niej morska wróżka. Była 
zupełnie przezroczysta, a w jej brzuchu 
pływały kolorowe rybki.
- Czemu płaczesz, Sindbadzie? - 
spytała.
- Płaczę, bo nie potrafię podnieść 
marynarskiej liny - powiedział Sindbad.

- Nie martw się - pocieszyła go wróżka. - Podpowiem ci, co masz 
zrobić. Weź coś żółtego i coś brązowego, coś czerwonego i coś 
białego, coś zielonego i coś pomarańczowego. Zmieszaj to wszystko i 
przyrządź żeglarskie danie...

- Hura! - zawołał Sindbad.

Pobiegł do sklepu i kupił kilogram czerwonych cukierków, 
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kilogram zielonych landrynek, białe lody i żółtą lemoniadę. 
Wszystko to wrzucił do garnka i wymieszał.

- Trochę za słodkie... - skrzywił się - Ale jak trzeba, to trzeba.

I zabrał się do jedzenia.

Potem pobiegł na statek i chwycił linę. Ciągnął i ciągnął, aż się 
przykleił.

- Chyba zjadłeś za dużo słodyczy - powiedział kapitan. Odkleił 
Sindbada od liny i poszedł przygotowywać okręt do drogi.

Chłopiec wrócił do sklepu i zaczął się zastanawiać:

- Czerwone są buraki, zielony jest por, ziemniaki są białe w środku, 
a żółta jest papryka!

Sindbad kupił wszystko, co trzeba. Zrobił pyszną zupę i zjadł ją ze 
smakiem. A na deser schrupał kolorową sałatkę. Od razu poczuł 
się silny jak słoń i pobiegł na statek. Ale okręt już odpłynął. Tylko 
jedna lina ciągnęła się po plaży.

- Zaczekajcie! - krzyknął Sindbad. Złapał za linę i przyciągnął 
statek do brzegu.

Pan kapitan wytrzeszczył oczy.

- Co to za siłacz?

- To ja, Sindbad! Zabierzcie mnie ze sobą.

- Oczywiście! - ucieszył się kapitan 
- Od dawna szukam takiego zucha.

Sindbad wszedł na pokład i pożeglował 
w świat. A morska wróżka tańczyła na 
falach i machała do niego przejrzystą ręką.



Wakacje to wspaniały czas wypoczynku. Aby wakacje były 
udane, musimy pamiętać o naszym bezpieczeństwie. Wtedy 

wypoczęci, cali i zdrowi wrócimy do domu.
W czasie podróży autem nie narzekaj, kiedy rodzice zapinają 

cię w foteliku. Sam nie odpinaj pasów.
Przed wyjściem na słońce zabezpiecz swoją skórę.

Nie wchodź do wody bez wiedzy opiekunów. Jezioro, rzeka lub 
morze to nie tylko miejsca wspaniałej zabawy, ale i 

śmiertelnego zagrożenia.
Nie rozmawiaj z nieznajomymi i nie przyjmuj poczęstunków od 

obcych, jeśli rodzice nie wyrażą na to zgody.
W czasie burzy nie chowaj się pod drzewem, ani w domku na 

drzewie. Szybko biegnij do budynku.
Nie baw się blisko  drogi i nie przechodź na drugą stronę bez 
zgody osoby dorosłej. Przed przejściem dla pieszych zejdź z 

roweru lub hulajnogi. 

BEZPIECZNYCH 
WAKACJI

Z okazji zbliżających się WAKACJI życzymy 
Państwu oraz Dzieciom samych słonecznych dni, 

uśmiechu na co dzień oraz bezpiecznego 
wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół.

Dyrekcja, Nauczyciele i Personel Przedszkola


