
 
 

 

  

  

 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA 
WIOSNA – MARZEC - KWIECIEŃ 2022R.   

KK  ww  aa  rr  tt  aa  ll  nn  ii  kk  

Witamy w kolejnym numerze gazetki „Koszałek”. Szanowni Rodzice… Wraz z budzącą 

się wiosną życzymy Wszystkim dużo zdrowia, samych pozytywnych emocji i dobrego 

humoru każdego dnia. Zapraszamy do lektury – każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie  

i swojego dziecka.        

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, dzieciom za aktywny udział w Akcji 

Solidarni z Ukrainą. Dziękujemy za wszelką pomoc, zrozumienie i wsparcie.                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA KONOPNICKA 
 Powitanie wiosenki 
Leci pliszka 
spod kamyczka: 
– Jak się macie dzieci! 
Już przybyła 
wiosna miła, 
już słoneczko świeci! 

Poszły rzeki w 
świat daleki, 
płyną het – do morza; 
A ja śpiewam, 
a ja lecę, 
gdzie ta ranna zorza! 

 



 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW – Gratulujemy!!  

 
 
 Kasia Rzemieniewska – gr. V (6 lat) – wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 

– „Ja, moja rodzina, moje miasto z ekologią na co dzień” (ZPO1). 
 Blanka Stępień – gr. V (6 lat) – 3 miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji 

Dziecięcej – „Warszawska Syrenka”. 

 
CO CZEKA NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 
 
 21 marca - Powitanie Wiosny 

 24 marca – Dzień Otwarty dla Rodziców 

 Rekolekcje Wielkopostne. 

 W I połowie kwietnia dzieci poznają tradycje Wielkanocne. 

 15 – 18 kwietnia – Wiosenna przerwa świąteczna. 

 22 kwietnia - Dzień Ziemi. 

 21 kwietnia zaprosimy Rodziców na zebrania grupowe. 

 Do końca kwietnia rodzice dzieci 6-letnich otrzymają od wychowawców „Arkusze informacji o 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. 

 

 
WIOSNĄ DZIECI SZYBCIEJ ROSNĄ. 

Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000, migruje wiosną, wracając do domu po wylocie na 
zimę. Po powrocie do kraju, ptaki budują swoje gniazda, gdzie składają jaja. Z tych jaj – czasami bardzo 
ciekawie ubarwionych wylęgają się młode pisklęta. Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. Choć rodzą się 
z umiejętnością śpiewania, muszą nauczyć się specyficznych piosenek swojego gatunku. 

LUTY 
 14 lutego przedszkolaki świętowały 

Walentynki. 
 15 lutego odbyły się zebrania grupowe z 

rodzicami. 
 17 lutego świętowaliśmy Dzień Kota. 
 23 lutego odbył się Bal Karnawałowy. 
 25 i 28 lutego przedszkolaki obchodziły 

Dzień Dinozaura. 

 
 

 

MARZEC 
 8 marca dziewczynki obchodziły w  swoich 

grupach Dzień Kobiet. 
 9 marca – dzieci z grupy II i III zrobiły 

pyszne i zdrowe soki warzywno-owocowe 
 11 marca– dzieci z najstarszych grup 

ćwiczyły pod kierunkiem trenerów z 
Mławianki. 

 11, 14 marca przedszkolaki obchodziły 
Dzień Matematyki. 

 

 

 



Często uczą się swoich piosenek w ciągu dwóch miesięcy od narodzin. Jednym z ptaków najbardziej 
kojarzącym się z wiosną jest bocian. Jakie jeszcze ptaki przylatują na wiosnę? Popatrz…  

 
Jeśli chcesz sprawdzić, czy znasz ptaki – zapraszamy tutaj  
https://samequizy.pl/rozpoznasz-ptaki-ktore-przylatuja-do-polski-wiosna/ 
 

 NIEDZIELA PALMOWA I POŁKNIĘCIE BAZI 

Niedziela Palmowa, w czasie której święcimy palemki, otwiera Wielki Tydzień. Zwyczaj ten 
upamiętnia przejazd Jezusa przez Jerozolimę. Ludowa tradycja głosi, że poświęcona palma zapewnia 
zdrowie i szczęście całej rodzinie, dlatego zachowywano pobłogosławione palemki, by chroniły 
domowe ognisko przez cały rok. Dekorowano nimi domy, by odganiały wszelkie nieszczęścia. Po 
poświęcaniu palm, delikatnie bito nimi domowników „na szczęście”. Z kolei połknięcie bazi miało strzec 
nas przed chorobami, a nawet wywróżyć urodę i bogactwo! 
 

 
Wielkanoc to najstarsze chrześcijańskie święto. Jego data jest ruchoma, gdyż obchodzi się ją w 

niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca (zazwyczaj wypada pomiędzy 22 marcem, a 25 
kwietnia). Nazywana jest przez katolików także Wielką Niedzielą lub Zmartwychwstaniem Pańskim, zaś 
w obrządku prawosławnym nazywa się ją Pascha. Święto Wielkiej Nocy to czas radości oraz wszelkich 
możliwych zabaw na świeżym wiosennym powietrzu. 
Jak zorganizować Wielkanoc wspólnie z dzieckiem ?  

 wspólne świąteczne porządki,  
 malowanie jajek,  
 pieczenie babki,  
 sianie rzeżuchy,  
 przystrojenie wielkanocnego koszyczka.  

Domowe czynności i wspólne pieczenie daje dzieciom dużo frajdy. A dlaczego ? Dlatego, że dzieci jak 

nikt inny, potrafią cieszyć się z drobiazgów 😊 

https://samequizy.pl/rozpoznasz-ptaki-ktore-przylatuja-do-polski-wiosna/


ŚMIGUS I DYNGUS, CZYLI DAWNY LANY PONIEDZIAŁEK 

Śmigus-dyngus to dzisiaj jedna nazwa określająca Lany Poniedziałek. Zanim doszło do 
połączenia, śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami wielkanocnymi. Śmigus polegał na smaganiu 
palemkami lub wierzbowymi gałązkami po nogach. Z kolei dyngusem zwano zwyczaj polegający na 
oblewaniu wodą tych osób, które nie podarowały komuś kolorowej pisanki. Oba obchodzone  
w Poniedziałek Wielkanocny, z czasem połączyły się w jeden śmigus-dyngus. 

WIOSENNE ZABAWY LOGOPEDYCZNE 

Gimnastyka narządów mowy – Poszukiwanie wiosny  
Zbliżała się wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (naśladujemy głosy ptaków). Dzieci wybrały 
się na poszukiwanie oznak wiosny (kląskamy). Na łące zobaczyły bociany (mówimy kle, kle). 
Zatrzymały się na leśnej polanie i rozejrzały się wokoło (oblizujemy wargi ruchem okrężnym). Świeciło 
słońce i wiał delikatny wiatr (wykonujemy krótki wdech nosem, chwilę zatrzymujemy powietrze i długo 
wydychamy ustami). Było ciepło i przyjemnie (uśmiechamy się rozchylając wargi). Na skraju polany 
zakwitły wiosenne kwiaty zawilce i sasanki. Pachniało wiosną (dzieci oddychają głęboko, wdychając 
powietrze nosem, wydychając ustami). Dzieci pochyliły się, powąchały kwiaty (wdychamy powietrze 
nosem) i kichnęły (wymawiamy a psik). W tym momencie zauważyły przeciskającego się przez zarośla 
jeża (przeciskamy język między złączonymi zębami). Zrobiło się późno. Dzieci z uśmiechem na twarzy 
(uśmiechamy się pokazując zęby) wróciły do domu (kląskamy). 

 

ZADANIA DLA PRZEDSZKOLAKA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Zespół redakcyjny: 

U. Smolińska  
M. Bratuszewska 
 23 654 36 32; www.zpo1.mlawa.pl 

 

 

Zdrowych, pogodnych  

Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei  

i miłości.  

Radosnego, 

wiosennego nastroju oraz 

Wesołego Alleluja. 

 
Życzy Zespół Redakcyjny 
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