
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 7. Marzec 2022 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



 

 

 

Drodzy Rodzice 

 

 Kochani, przed nami święty czas. Na zewnątrz nie 

jest lekko, wszyscy to widzimy. Potrzebujemy Osoby, 

Miejsca i Okoliczności, gdzie można nabierać sił. Wielki 

Post odpowiada na nasze wszystkie potrzeby: pokazuje, o 

co w życiu chodzi, pokazuje skąd czerpać siły, daje czas 

na zatrzymanie, karmi duchowo i wzmacnia. Postarajmy 

się nie zgubić łaski, która czeka.  

I zdanie ku refleksji: „Wszyscy mówią o pokoju. 

Ale nikt nie naucza pokoju. Uczymy rywalizacji, a 

rywalizacja jest zaczątkiem wszystkich wojen. Gdy 

będziemy nauczać współdziałania, tego jak okazywać 

sobie solidarność, wtedy zaczniemy nauczać pokoju.” M. 

Montessori. 

 

 
 

 

 

 

Redakcja 



 

Przyjaciele Kłapouchego w lutym: 

 
 dziękują Bogu za piękny świat;  

 robią znak krzyża – żegnają się; 

 śpiewają pieśni wielkopostne;  

 rozwijają zdolności komunikacyjne; 

 wyrażają w rozmowie szacunek wobec innych osób;  

 doskonalą umiejętność współdziałania w zespole;  

 doskonalą orientację przestrzenną; 

 ćwiczą umiejętność konstruowania budowli 

przestrzennych; 

 dostrzegają znaczenie hodowli zwierząt;  

 nazywają produkty mleczne; 

 kształtują umiejętność koncentracji uwagi na zadaniu; 

 przeliczają elementy w dostępnym zakresie; 

 doskonalą umiejętności matematyczne; 

  odróżniają dźwięki przyjemne od nieprzyjemnych;  

 dostrzegają zmiany w przyrodzie;  

 poznają i nazywają symbole pogodowe oznaczające 

wiosnę̨;  

 wzbogacają wiedzę na temat ptaków (bociana); 

 naśladują ruchem i głosem odgłosy świata przyrody;  

 poszerzają wiadomości na temat wiosny podczas nauki 

wiersza na pamięć́; 

  rozwijają pomysłowość w działaniach plastycznych; 

 wychodzą na spacery, biegają w przedszkolnym 

ogrodzie, przebywają na świeżym powietrzu. 

 

 

 



Wiersz   

 

Już! Laura Łącz 

Spadła deszczu kropla, 

Plum... 

Zawiał ciepły wietrzyk, 

Szum... 

Coś pachnie w powietrzu – 

Kwiat. 

Zmienia się wkoło 

Świat. 

A co to tak śpiewa? 

Ptak. 

Czyżby przyszła wiosna? 

Tak! 

                               

 

Przyszła do nas wiosna 

sł. i muz. Joanna Bernat 

Przyszła do nas wiosna 

piękna i radosna. 

Tupu, tupu, tup, tup, tup! 

Przyszła do nas wiosna. 

Tupu, tupu! (x2)  

Tup, tup, tup! 

 

Słonkiem jasno świeci, 

śmieje się do dzieci. 

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha! 

Śmieje się do dzieci. 

Ha, ha, ha, ha! (x2)  

Ha, ha, ha! 

 

 

Czasem, gdy się gniewa, 

burzą huczy z nieba. 

Bum, bum, (x2) 

bum, bum, bum! 

Burzą huczy z nieba. 

Bum, bum, bum, bum! (x2)  

 

Innym razem jeszcze 

kapie cicho deszczem. 

Kapu, kapu, kap, kap, kap! 

Kapie cicho deszczem. 

Kapu, kapu! (x2)  

Kap, kap, kap 

 

 



Przyjaciele Kubusia Puchatka w marcu: 
 

 uważnie wsłuchują się w treść bajki; odgadują bajkowe 

zagadki 

 znają bohaterów i tytuły bajek; opowiadają treść bajek 

 potrafią okazać określone uczucia 

 odgadują zagadki słuchowe; rozpoznają i nazywają odgłosy 

 interesują się książkami 

 wiedzą jak ważna jest przyjaźń 

 mają poczucie równowagi 

 interesują się zjawiskami przyrodniczymi 

 odtwarzają podany rytm 

 tworzą dłuższe wypowiedzi 

 powtarzają rytm   

 potrafią pokazać mimiką twarzy określone uczucia 

 przeliczają prawidłowo liczebnikami głównymi i 

porządkowymi 

 łączą w pary przedmioty 

 są samodzielne w szatni 

 znają cechy marcowej pogody 

 wystukują rytm wg symboli graficznych 

 nazywają poszczególne kolory 

 wymieniają oznaki pogody i wiosny 

 tworzą zdrobnienia do podanych słów 

 grają na instrumentach perkusyjnych 

 dostrzegają zmiany w przyrodzie wiosną   

 wymieniają zdrowe produkty 

 wypowiadają się nt. różnych dyscyplin sportu 

 nazywają produkty do wykonania kanapek 

 wymieniają znane im figury geometryczne 

 wyciągają wnioski z obserwacji przyrodniczych 

 wiedzą co jest potrzebne roślinom do życia 

 odgadują i kończą rozpoczęty wyraz 

 interesują się zjawiskami wiosennymi 

 układają obrazek z figur, wymieniają figury wykorzystane w 

obrazku 

 nazywają poszczególne zwierzęta wiejskie oraz ich dzieci 

 precyzyjnie wycinają elementy obrazka 



 

Wiersz 

 

„ WIOSNA” 

( Aleksandra Charezińska) 

 

 

Przyszła do nas piękna wiosna 

Wielką radość nam przyniosła! 

 

Najpierw zawiał ciepły wietrzyk, 

Potem z chmurki mokry deszczyk, 

Zaświeciło jasne słonko, 

Zatrzymało się nad łąką. 

 

A na łące jest zabawa, 

Pąki kwiatów, świeża trawa. 

Wszystko pachnie, błyszczy, świeci 

Patrzcie dzieci, bocian leci! 

 

Boćki tu się rozglądają 

Żaby szybko uciekają. 

I owady są też tu, 

Wszystko budzi się ze snu! 

 

 

Piosenka 

 

„ Z Wiosną” 

( Anna Bomba) 

 

 

Forsycje otwierają swe pąki 

już powróciły szare skowronki 

piękne magnolie weselą oczy 

wiosenny świat jest taki uroczy 

 

 

 



Ref.   Hej hej hej tra la la 

tańczmy z Wiosną Ty i Ja 

Hop hop hop tra la li 

z Wiosną zatańcz dziś i Ty 

 

 

Z Wiosną fruwają żółte motyle 

Z  Wiosną cudowne są wszystkie chwile 

Z Wiosną nawet pan Księżyc się śmieje 

Wiosna przynosi światu nadzieję 

 

 

Ref.   Hej hej hej tra la la 

tańczmy z Wiosną Ty i Ja 

Hop hop hop tra la li 

z Wiosną zatańcz dziś i Ty 

 

 

Soczysta trawa w ogrodach rośnie 

kołyszą się igiełki na sośnie 

w całym parku słychać ptasie trele 

to naszej Wiosny są przyjaciele 

 

 

Ref.    Hej hej hej tra la la 

tańczmy z Wiosną Ty i Ja 

Hop hop hop tra la li 

z Wiosną zatańcz dziś i Ty 

 

 



Przyjaciele Królika w marcu: 

 
 poznają najważniejsze dla ludzkości wynalazki,  

 utrwalają nazwy środków lokomocji, 

 rozwijają umiejętność skoku i przeskoku obunóż, 

 sprawnie przeliczają w zakresie 8, 

 rozwijają umiejętność porównywania wielkości,  

 rozwijają sprawność grafomotoryczną, 

 utrwalają znajomość numerów alarmowych, 

 poznają zmiany zachodzące w przyrodzie i nazywają je, 

 operują pojęciami: cebule jadalne i ozdobne, 

 poznają głoski w, j, c. 

 rozwijają słuch fonemowy, 

 rozwijają sprawność manualną, 

 rozwijają słownik czynny, 

 poznają pracę i obowiązki rolnika oraz jego rytm dnia, 

 nazywają zwierzęta gospodarskie 

 rozwijają spostrzegawczość wzrokową. 

 

Wiersz „Prośba do słoneczka” 

Malutka główka krokusa 

nad śniegiem się pojawiła. 

To znaczy, że już wkrótce 

przybędzie wiosna miła. 

 

Słoneczko nasze kochane, 

bardzo cię prosimy. 

Ogrzewaj mocno ziemię, 

zacieraj ślady zimy. 

 

Pod śniegiem mocno bije 

pani przyrody serce. 

Słoneczko wyślij promienie, 

daj ciepła jak najwięcej. 

 

 



Urośnie młoda trawa, 

rozwiną się pąki na drzewach. 

Dla ciebie miłe słoneczko 

każdy ptaszek zaśpiewa. 

 

 
Piosenka „Wiosna, wiosenka” 

Wiosna wiosenka w mym sercu piosenka, 

przychodzi po zimie, ożywia świat. 

Świeżym powiewem, słońca iskrzeniem, 

obudź się ziemio, pora już wstać. 

 

Ref. Wiosna, wiosna tak piękna, radosna, 

Słoneczna, pachnąca, przyrodą kwitnąca 

Wiosna wiosna tak piękna, radosna 

To takie proste śpiewaj i tańcz. 

 

Gdy deszczyk zaskoczy otwórz swe oczy 

Tęczą na niebie namaluj szlak. 

Ptaki wracają, głośno śpiewają 

Obudź się ziemio, pora już wstać. 

 

Ref. Wiosna, wiosna… x 2 

 

Raz, dwa trzy zielono mi, 

Cztery pięć, sześć tak pięknie tu jest 

Siedem i osiem raduj się widokiem 

Wiosna wreszcie zagościła to radosna dla nas chwila. 

Ref. Wiosna, wiosna tak piękna, radosna… x2 

 

 



 

 

Przyjaciele Tygryska w lutym: 

 
 wie, że Ziemia to planeta, interesuje się Kosmosem, 

prawidłowo formułuje zdania ,wyszukuje wyrazy na głoskę 

odpowiadającą literze, 

 -wie, jak czytać mapę świata, rozpoznaje symbole, 

  poznaje zwierzęta charakterystyczne dla danego 

kontynentu, wie, na czym polega współzależność człowieka i 

przyrody, 

  wykonuje własne eksperymenty językowe, poszerza zakres i 

treść pojęć przyrodniczo-estetycznych w słowniku czynnym, 

 płynnie opowiada treść historyjki przyrodniczej, sprawnie 

wyodrębniając związki przyczynowo-skutkowe między obrazkami, 

formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi, rozwiązuje 

zagadki,  

 dokonuje analizy głoskowej nazw różnych krajów, 

identyfikuje głoskę „g”, poprawnie formułuje pod względem 

gramatycznym i logicznym swoją wypowiedź, 

 zna obraz drukowanej litery „G”, „g”, identyfikuje ją w 

tekście, odczytuje proste wyrazy, wstawia litery (spółgłoski) do 

wyrazu z lukami, rozpoznaje graficzny obraz znanych pisanych 

liter, odczytuje podpisy pod obrazkami,  

 wykonuje działania dodawania i odejmowania w zakresie 10 z 

wykorzystaniem liczmanów, posługuje się liczebnikami 

porządkowymi od 1 do 10. 

 zna obraz drukowanej litery „Ł”, „ł, identyfikuje ją w 

tekście, odczytuje proste wyrazy z jej udziałem, odczytuje proste 

wyrazy, dopasowuje napisy do przedmiotów, 

  wzbogaca swoją wiedzę o ciekawostki dotyczące ludzi, 

miejsc, zwierząt Afryki, zna nazwy  

i wygląd zwierząt zamieszkujących kontynent, wskazuje ich 

charakterystyczne cechy, 

  rozwija świadomość swojego ciała w czasie zabawy 

muzycznej, rozpoznaje instrumenty wykorzystane w utworze lub 



odgłosy przedszkolnych instrumentów perkusyjnych, śpiewa 

piosenkę,  

 układa wyrazy na bazie liter według wskazanego kodu 

liczbowego, składa obrazek  

z części 

  wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu 

pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności 

złożonych, takich jak czytanie i pisanie, 

 wzbogaca swoją wiedzę o Antarktydzie. 

 - doskonali umiejętności artykulacyjne, buduje dłuższe 

wypowiedzi na wybrany temat, zna podstawowe wiadomości na 

temat Kosmosu, zaznacza miejsce głoski „f”  

w schematach wyrazów, dokonuje analizy głoskowej, podaje słowa na 

wybraną głoskę,  

  rozpoznaje małą i wielką literę „f”, czyta proste wyrazy,  

 ocenia, wnioskuje, opisuje cechy przedmiotu na podstawie 

obserwacji, dokonuje analizy głoskowej -- słów zawierających głoskę 

„j”, prawidłowo wymawia głoski szumiące, 

  czyta proste wyrazy i zdania, 

 samodzielnie tworzy książeczkę o ekologii. 

 

 
Ziemia- Zielona wyspa  

Nie warto mieszkać na Marsie, 

Nie warto mieszkać na Wenus. 

Na Ziemi jest życie ciekawsze, 

Powtarzam to każdemu. 

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 

Wśród innych dalekich planet. 

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 

Więc musi być bardzo zadbany. 

 

Chcę poznać życie delfinów 

I wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla 

I z kotem móc się bawić.  

 

Ref.  



Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

Wśród innych dalekich planet.  

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 

Więc musi być bardzo zadbany.  

 

Posadźmy kwiatów tysiące. 

Posadźmy krzewy i drzewa, 

Niech z nieba uśmiecha się słońce, 

Pozwólmy ptakom śpiewać. 

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 

Wśród innych dalekich planet. 

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 

Więc musi być bardzo zadbany. 

 

 

Marzenia o podróżach 

 

1. Ciekawą książkę dał mi tata: 

 to kolorowy atlas świata.  

Od tamtej pory, zdradzę wam,  

marzenie jedno mam: 

 

 Ref. Ciągle marzę o wyprawie hen,  

w dalekie, dziwne kraje,  

i naprawdę, nie na niby, 

 chcę opłynąć Karaiby!  

Chcę nurkować w oceanie, 

 pałeczkami jeść śniadanie,  

strzelać z łuku, grać na bębnie,  

i być wszędzie, gdzie jest pięknie! 

 

2. Najbardziej lubię w wolnym czasie 

 oglądać zdjęcia w mym atlasie,  

kangury, panda, rajski ptak  

– ciekawy jest nasz świat! 

 

Ref. Ciągle marzę o wyprawie hen,  

w dalekie, dziwne kraje,  

i naprawdę, nie na niby, 

chcę opłynąć Karaiby!  

 



Chcę nurkować w oceanie, 

pałeczkami jeść śniadanie,  

strzelać z łuku, grać na bębnie,  

i być wszędzie, gdzie jest pięknie! 

 

3. Tymczasem, siedząc na kanapie, 

  objeżdżam palcem świat na mapie.  

W tę podróż chętnie wezmę was,  

spędzimy miło czas. 

 

 

Chiny  

 

W zoo w Pekinie panda  

o pięknym imieniu Wanda,  

co roku w swe urodziny  

mawiała do gości: – Chiny  

 

Nazwane są Państwem Środka, 

 i nie jest to żadna plotka,  

bo właśnie w Chinach przez lata  

znajdował się pępek świata.  

 

To Chińczyk, nie Francuz czy Włoch, 

 wynalazł liczydło i proch,  

i kompas, i papier, i sądzę,  

że też papierowe pieniądze. 

 

Pan Chińczyk co dzień starannie 

 mył ciało w prywatnej wannie,  

herbatę pił w porcelanie  

i zerkał na zegar na ścianie.  

 

Chińczyków jest – pewnie wiecie  

– najwięcej z wszystkich na świecie.  

Ile dokładnie to będzie? 

 

Gdyby ustawić ich w rzędzie,  

to miałby ten wąż zaskroniec 

 gdzieś na Księżycu swój koniec. 

 Łukasz Dębski  

 



Ogłoszenia przedszkolne 

 

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą rodzinną 

palmę wielkanocną 

 

Cele konkursu: 

 - kultywowanie tradycji świątecznych związanych z przezywaniem 

Triduum Paschalnego 

 - rozwijanie sprawności manualnej dzieci 

 - pobudzanie kreatywnego myślenia i wyobraźni 

 

 

Regulamin konkursu: 

1. Technika: praca przestrzenna do 60 cm. 

2. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko 

autora, nazwę grupy przedszkolnej 

3.  Prace należy złożyć do 01.04.2022. (do s. Augustyny, 

nauczyciela w grupie Przyjaciół Tygryska) 

4. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez 

organizatora konkursu 

5. Jury będzie się kierować następującymi kryteriami: 

pomysłowość, kreatywność oraz tematyka związana z tytułem 

konkursu 

6. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają 

pamiątkowe dyplomy i drobne upominki 

7. Wykonane prace konkursowe zostaną wyeksponowane                       

w korytarzu 

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na 

tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na Facebooku 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.04.2022. 

 

 


