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Wielkimi krokami zbliża się do nas wiosna, 
dlatego też pragniemy złożyć  Państwu 
najserdeczniejsze życzenia radości, szczęścia, 

powodzenia, nowych sił i energii do pracy i zabawy ze swoimi 
dziećmi, mnóstwa optymizmu i dobrego humoru z nadchodzącej 
wiosny. Oczywiście zachęcamy do comiesięcznego czytania naszej 
gazetki. 

Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz Pracownicy Przedszkola 

Wiosna idzie

Wiosna idzie, co to będzie?
Jeszcze tyle śniegu wszędzie.

I na dachu i na płotku,
w polu, w lesie i w ogródku.

Wiosna idzie nie ma strachu!
Zaraz zniknie śnieżek z dachu.

Już na pola i na łąki
lecą gońce jej, skowronki.
Lecą do nas wiosny gońce,

ciepły wietrzy, ptaki, słońce!



  

8 marca – Dzień Kobiet
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzi się 8 marca na całym świecie , 

m.in. w Dani, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Rosji i wielu innych 

krajach. Ta tradycja liczy sobie już sto lat! Pierwsze uroczystości z tej 

okazji odbywały się w USA w 1909r. , dla uczczenia buntu kobiet, które 

rok wcześniej w Nowym Jorku zaprotestowały przeciwko złym warunkom 

pracy w fabryce odzieżowej. Właściciel zakładu zamknął pracownice w 

pomieszczeniu służbowym, chcąc uniknąć rozgłosu . Ale wybuchł pożar , 

w którym zginęło 129 kobiet. Odtąd święto stało się symbolem kobiecej 

solidarności i walki o równe prawa . Tego dnia panowie przeważnie 

wręczają paniom kwiaty, w Hiszpanii są to czerwone róże i tulipany, 

wysyłają SMS-y  z życzeniami albo tradycyjne kartki. W kinach , 

restauracjach i klubach odbywają się imprezy przeznaczone tylko dla pań- 

seanse filmowe, koncerty gwiazd.

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza.

Tak, to wspaniałe, wielkie Święto,
więc śpieszą chłopcy i panowie
z bukietem życzeń w barwach kwiatów -
Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet. 



  

POCZYTAJ MI MAMO, 
POCZYTAJ MI TATO...

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie 

magiczną. Zaspakaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, 

znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest 

jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi 

dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas dorosłych, szczególnego 

przygotowania, jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie 

kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki, czy zaopatrujemy się w tanich 

księgarniach.

KORZYŚCI  Z  GŁOŚNEDO  CZYTANIA

DLA  ZDROWIA  EMOCJONALNEGO  DZIECKA

Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane.

Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości.

Buduje mocną wieź między rodzicem  i dzieckiem

Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych 

dziecka, warunkiem, by    mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i 

dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdą czasu dla swojego dziecka, 

przekładając nad jego potrzeby swą karierę, nieświadomie narażają całą 

jego przyszłość. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal 

gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa 

wieź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi 

wpływami.



  

CO  CZYTAĆ ?  

Wybierając książkę powinniśmy pamiętać o potrzebach rozwojowych i 
zainteresowaniach naszego dziecka. Dobrze jest wybierać opracowania 
zawierające tekst, który pobudza wyobraźnię dziecka z ilustracją 
podążającą za testem, bez rażącego narzucania się. Przede wszystkim 
pamiętajmy, że wybrane przez nasz książki powinny mieć żywnych 
bohaterów, a treścią odpowiadać możliwościom                          i 
zainteresowaniom dziecka.

    JAK  CZYTAĆ ?

Najważniejszą rzeczą jest stworzenie odpowiedniej atmosfery. 
Najlepszą porą do czytania jest wieczór, gdy mamy więcej czasu, a cały 
dom przygotowuje się już do odpoczynku. Starajmy się czytać dziecku, gdy 
jest ono wypoczęte i zrelaksowane. Usiądźmy wygodnie, zapalmy ciepłe 
światło lampki. Drugą równie ważną rzeczą jest nasz głos. Modulujmy głos 
odpowiednio do tematyki książki, używajmy mimiki twarzy, tak aby 
zaciekawić dziecko przygodami bohaterów. Po przeczytanej stronie 
pozwólmy dziecku obejrzeć ilustrację, a gdy reaguje spontanicznie np. 
wybuchem śmiechu nie uciszajmy, wręcz przeciwnie podtrzymujmy 
radosny nastrój. Warto również po przeczytaniu książki porozmawiać z 
dzieckiem na temat jego opinii i przeżyć. Zachęcajmy dziecko do 
zilustrowania przygód bohatera rysunkiem.

Głośne czytanie jest bardzo łatwe, bo jest w zasięgu możliwości 
każdego z nas. Może być także dla rodziców praktycznym pomysłem na 
pożyteczne spędzanie czasu z dzieckiem, pomysłem, jak wychowywać 
dziecko, by zapewnić mu wszechstronny rozwój. 

Dzieci w naszym przedszkolu bardzo lubią, gdy czytamy im bajki. 
Miło wspominają, gdy czyta im mama, tata, babcia, dziadek, a nawet i 
ciocia.



  

Powitanie wiosny

   

Dawno temu wierzono, że zima sama nie odejdzie, dlatego należy ją 

przegonić, aby na jej miejsce mogła przyjść wiosna. 

Aby definitywnie przegonić zimę, symbolizującą kukłę Marzanny 

[ „Marzanna” – to nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą palono 

lub topiono, aby przywołać wiosnę. Kukłę wykonywano ze słomy, 

owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami.], razem z 

dziećmi niosąc kukłę Marzanny wyruszymy pochodem z piosenką na 

ustach : 

                

Ruszamy gromadą, wesołym pochodem,
niesiemy Marzannę nad zieloną wodę.

Radują się drzewa, weselą się domy,
niesiemy Marzannę- chochoła ze słomy.

Wrzucimy do wody niedobrą boginię, 
niech prędko do morza zła zima popłynie.

Płyń sobie, Marzanno, szumiącym 
potokiem, 
na morze szerokie, na morze głębokie.

Zgiń, przepadnij, zimo, i nie wracaj do 
nas,
na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona.

A teraz, gdy zima poszła już daleko
zatańcz z nami, wiosno, nad zieloną 
rzeką!



  

Z przedszkolnego menu
Zapiekanka z makaronem i kurczakiem 

Składniki:

-200 g makaronu

-100 g ugotowanego, pokrojonego kurczaka

-100 g zielonego groszku (mrożony lub z puszki)

-100 g kukurydzy (mrożonej lub z puszki)

-1-2 łyżeczek ziół, suszonych lub świeżych: bazylii, oregano

-250 ml beszamelu

-tarty ser do posypania

Beszamel:

20 g masła

20 g mąki

280 ml mleka

Sposób przygotowania: Ugotuj makaron według instrukcji na 

opakowaniu. Przygotuj beszamel, roztapiając na patelni lub w 

rondlu masło, dodaj mąkę i dokładnie  mieszaj, żeby nie powstały 

grudki. Dodawaj stopniowo mleko, dopraw szczyptą gałki 

muszkatołowej. Gotuj aż sos zgęstnieje. Wymieszaj wszystkie 

składniki i przełóż je do żaroodpornego naczynia. Posyp żółtym 

serem. Zapiekaj przez około 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 

180 stopni Celsjusza.  I już!



  

Pół godzinki dla rodzinki
W marcu się zaczyna, gdy się

kończy zima .Przyjdzie z wiatru

ciepłym wiewem, z pięknem

kwiatów, z ptaków śpiewem.

Po marcu przyjeżdża

w kwiecistej karecie.

Przed majem odjeżdża.

Kto taki? Czy wiecie?

Powrócił do nas z dalekiej strony,

ma długie nogi i dziób czerwony.

Dzieci się śmiały, gdy go witały,

żabki płakały przez dzionek cały.

Kolorowe i pachnące, czy

w ogrodzie, czy na łące, zawsze

chętnie je zbieramy na bukiecik

dla swej mamy.



  

Kącik dla dzieci
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