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KALENDARIUM

Kwiecień
 teatrzyk –Cyrk
 koncert – trąbka
Maj
 koncert- wiolonczela
 teatrzyk – „Zaczarowane szczęście”
Czerwiec





Dzień dziecka
Piknik rodzinny
Wycieczka całodniowa
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
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KĄCIK CZYTELNICZY
Opowiadanie Bajeczka Wielkanocna A. Galicy
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe
Kotki zaczęły wychylać się z pączków.
- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy
wstawać?
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle
roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej.
Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.
- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się
malutki, żółty Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną
kokardką.
- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na
Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę,
aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na
łąkę.
- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez
wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę
obudzić jeszcze kogoś.
- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i
zaczęło z kimś rozmawiać.
- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.
A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeńdzeń, dzeń-dzeń.
Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a
wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to „coś” ma
śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.
- Co to? Co to? – pytał Zajączek.
- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.
- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich
swoimi promykami.
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Jak wita się wiosnę w różnych zakątkach świata?
21 marca wszystkie szkoły w Polsce z wielkimi kukłami idą nad rzekę, podtapiają symbol
zimy w jeziorku albo nawet palą marzannę na stosie. Ci, co nic nie topią i nie palą, wybierają
inną wersję obchodów pierwszego dnia wiosny i robią sobie wolne od szkoły. Chodzi
oczywiście o tzw. dzień wagarowicza, który hucznie obchodzony jest w całej Polsce. A jak to
wygląda w innych częściach świata?
Jedną z najdziwniejszych tradycji związaną z nadejściem wiosny jest ta kultywowana w
Macedonii. W dniu, w którym prawosławni wspominają Czterdziestu Męczenników z
Sebasty, w kalendarzu gregoriańskim jest to 22 marca, wszystkie oczy zwrócone są na
koguta. W zależności, jak daleko przeskoczy próg domu, tak długi będzie dzień. W święto
wiosny za złą wróżbę uważa się też usłyszenie śpiewu ptaków powracających z ciepłych
krajów, kiedy jesteśmy głodni - tego dnia pierwszy posiłek trzeba już zjeść w łóżku.
Ponadto w Grecji czy Macedonii w noc poprzedzającą święto ludzie chorzy bądź samotni w
pobliżu kryjówek węży zostawiają swoje ubrania. Po co? Węże mają zdolności lecznicze, a z
okazji wiosny i podnoszących się temperatur gady wychodzą ze swoich kryjówek. Jeśli wąż
przepełznie po ich ubraniu, sprowadzi to na ich właściciela zdrowie lub powodzenie.
W Polsce nie lubimy marzanny, za to w Bułgarii nie znoszą baby Marty. Ta złośliwa babcia
za wszelką cenę chce opóźnić odejście zimy. Jak udobruchać babę Martę? Wystarczy zrobić
biało-czerwone gałgany z wełny, które zwane są martenicami, i 1 marca obdarowywać się
tymi małymi prezentami. Jak tłumaczą Bułgarzy, baba Marta będzie z tego faktu tak
zadowolona, że nie zatrzyma zimy i pozwoli na szybkie przyjście wiosny.
W Szwajcarii tak
cieszą się z nadejścia
wiosny,
że
organizują
wiosenny
festiwal
"Sechseläuten".
Festiwal
organizowany jest w trzeci
poniedziałek kwietnia - jeśli
nie koliduje z Wielkim
Tygodniem - nad jeziorem
Zuryskim.
Przez miasto idzie
wtedy
wielki,
kilkutysięczny
pochód osób, które żegnają
zimę.. Ulicami Zurychu jadą też karczmy na czterech kółkach, serowarnie czy browary.
Kulminacja obchodów następuje, gdy zostaje podpalony kilkunastometrowy stos, na które
szczycie umieszczony jest bałwan. A nie jest to zwykły bałwan, w głowie ma napchane
mnóstwo fajerwerków i kiedy po kilkunastu minutach sięgnie jej ogień, następuje wielki
wybuch i pokaz fajerwerków.
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W Rumunii święto wiosny nierozerwalnie wiąże się ze zwyczajem rytualnego wywoływania
deszczu. Tzw. paparuda obchodzona jest na początku maja też przez Słowian
zamieszkujących m.in. Serbię. W ten dzień przez wioski i miasta przechodzą barwne
korowody. Jest śpiewanie piosenek i oblewanie się wodą.
Za to w Szwecji święto wiosny, choć w tym czasie wielu rejonach kraju leży jeszcze śnieg,
obchodzone jest 30 kwietnia, są to tzw. Valpurga. W ten dzień wybierana jest najpiękniejsza
Łucja Sztokholmu. Zwyczaj ten sięga 1928 roku. Tego dnia palone są też wielkie ogniska
wokół których zbierają się ludzie, śpiewają kojarzące się z wiosną piosenki.
Tradycyjnym wiosennym zwyczajem w Japonii stanowi święto Hanami. Polega ono na
podziwianiu urody kwiatów, szczególnie wiśni. Hanami praktykowane jest od kilkuset lat i
cieszy się w Japonii ogromną popularnością. Kwitnienie wiśni trwa od jednego do dwóch
tygodni, zazwyczaj w marcu lub kwietniu, jest relacjonowane przez media i wyczekiwane
przez większość Japończyków.

Wiosna
to
feeria
kolorów. Wiedzą o
tym
dobrze
mieszkańcy
Indii,
którzy
z
okazji
nadejścia tej pory
roku
organizują
święto Holi, czyli
festiwal
kolorów.
Święto
obchodzone
jest w ramach miesiąca phalguna na przełomie lutego i marca. Tego dnia w Indiach wszyscy
oblewają się zabarwioną wodą i posypują kolorowym proszkiem. Ten zwyczaj jest symbolem
kończącej się zimy i
budzeniem
się
przyrody do życia.
Święto
wiosny
hucznie obchodzą też
Chińczycy. Chiński
Nowy
Rok
to
najważniejsze święto
w kalendarzu, które
przypada
między
końcem stycznia i
końcem
lutego.
Tradycyjnie święto
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trwa aż 15 dni, w Chińskiej Republice Ludowej trzy dni są wolne od pracy. W czasie
obchodów organizowane są tradycyjne, noworoczne korowody ze smokami w roli głównej.
Za to w wigilię Nowego Roku domownicy dają sobie prezenty, głównie są to owoce, cukierki
lub koperty z pieniędzmi.
Świętowanie wiosny to nie tylko wieloletnie tradycje, a również współczesne zwyczaje.
W Kanadzie od ponad 60 lat urządza się w maju największy na świecie festiwal tulipanów,
na którym prezentowanych jest ponad milion kwiatów. Tulipany są nie tylko pięknym
ukoronowaniem wiosny, ale również symbolem przyjaźni między Kanadą a Holandią. Warto
wspomnieć również o Annapolis, niedaleko Waszyngtonu - co roku w marcu mieszkańcy tego
miasta zbierają się, żeby dokonać rytuału palenia skarpetek. Ma to zwiastować powrót
sezonu rekreacyjnego.
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Słoneczkowe wieści
Gdzie ta wiosna..... Ach gdzie.... ? Wszyscy jej wyglądamy z
utęsknieniem... Choć sanki i śnieg to super sprawa... Ale w powietrzu
stale jakiś „ SMOG-K” i nie możemy wychodzić na dwór. A w nas
tyyyle energii drzemie :) Póki co produkujemy się jak tylko możemy w
naszej Słonecznej sali.
Nowy rok przywitaliśmy z naszymi UKOCHANYMI BABCIAMI I DZIADKAMI.
Dla nich przygotowaliśmy występ i skromny poczęstunek oraz prezenciki – na Nowy
Dobry Rok :)
Potem był bal w naszym Przedszkolu. Prawdziwy bal przebierańców- humory były
iście karnawałowe a impreza „ szalona :)”. Skoczna muzyka

różnych stron świata,

ciekawe konkursy i zabawy zabrały nas w podróż po krajach - pięknych i niezwykłych. To
był bardzo udany bal. Szkoda że karnawał taki krótki..
Na szczęście podróże to nasz „konik”. I co chwila panie pakują nasze manatki i .....
lecimy balonem, płyniemy statkiem, lecimy samolotem.... w nieznane ... Tak udało nam się
dotrzeć do Słonecznej Italii- Dio mio, spagetti
bolonese, pizza Neapolitana, a potem przejażdżka
gondolą.... O sole mio.... viaggio fantastico!
Kolejna podróż to odległe kontynenty obu
Ameryk. Wielkie szklane miasta- jak pisał klasyk ale i
dzika przyroda, kowboje i Indianie- czyli wyprawy w
poszukiwaniu złota. To także Amazońska dżungla.
Wszystko w jednym!!! Niezwykły jest nasz świat.
A kto wie gdzie są najpiękniejsze podwodne
ogrody- czyli Wielka Rafa Koralowa? A jak brzmi Dideridoo? I co to jest? A jak smakuje
karambola, mango , liczi albo marakuja? A co ma kangur w torbie? To wszystko nas
ciekawi .... i cierpliwie szukamy odpowiedzi na te pytania !
Między czasie wzięliśmy też udział w projekcie Akademia Zdrowego
Przedszkolaka – Zdrowy brzuszek mam o odporność dbam. Dowiedzieliśmy się co to są
wirusy i bakterie, jak ich unikać , co jeść i pić żeby być zdrowym na ciele i duchu, a
także ile syropu zmieści się w butelce i dlaczego można go pić tylko pod czujnym okiem
mamy :)
Przed nami Wielkanocne spotkanie. Kury już gdaczą, kaczki kwaczą a pisklęta
radośnie piszczą o wiośnie...
Wesoło i radośnie jest w naszym przedszkolu :) i tylko ... gdzie ta wiosna... ach
gdzie... ?
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WIEŚCI Z GRUPY II „Kropelki”
Ale ten czas szybko płynie już mamy Nowy Rok 2018 jesteśmy już coraz starsi, bardzo z tego
powodu cieszymy się. Wraz z rozpoczęciem nowego roku rozpoczęliśmy przygotowania na
uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka. Występ artystyczny, który przedstawiliśmy swoim
najbliższym bardzo podobał się wszystkim, bo bardzo staraliśmy się żeby wypadło pięknie.
Nowy miesiąc luty rozpoczął się fantastycznie bowiem odbył się w przedszkolu bal
karnawałowy, mogliśmy przebrać się w swoje wymarzone stroje. Było super dużo zabawy,
tańców oraz wspólne zdjęcie.
Ten miesiąc był szczególny ponieważ podróżowaliśmy do Włoch, Brazylii i zwiedzaliśmy
Warszawę. Podróż do Włoch bardzo nam podobała się nauczyliśmy się jak mówi się dzień
dobry i do widzenia po włosku i do dnia dzisiejszego czasami witamy się po włosku. Będąc w
Brazylii robiliśmy maski papugi ary, poznaliśmy zwierzęta zamieszkujące w dżungli
amazońskiej. To były dopiero wyprawy.
Pod koniec lutego zwiedzaliśmy Warszawę na zajęcia zaprosiliśmy rodziców żeby zobaczyli
w jaki sposób poznajemy świat. Zwiedzaliśmy Warszawę Warszawskim transportem
publicznym, poznaliśmy m.in. zamek królewski, pałac kultury i nauki itp.

Piękna jest ta nasza Warszawa.
W lutym mieliśmy również dzień słodkości to znaczy tłusty czwartek wówczas jedliśmy
przepyszne pączki i poznaliśmy tradycję związaną z tym dniem.
Luty był krótkim miesiącem i szybko rozpoczął się nowy miesiąc marzec a w raz z nim
przygotowania do Świat Wielkanocnych. Czekamy również w tym miesiącu na przybycie
Pani Wiosny już nie możemy doczekać się kiedy zrobi się zielono i będzie świeciło gorące
słońce.
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
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WIEŚCI Z GRUPY III „DELFINY”
Zima upłynęła Delfinkom na zabawie i nauce. Poznały zjawiska
charakterystyczne dla zimy, poszerzyły swoją wiedzę na temat zabaw i sportów zimowych. Wiedzą,
jak należy bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie. Gdy tylko pogoda pozwoliła przedszkolaki bawiły
się na śniegu w ogrodzie przedszkolnym. Poznały wybrane właściwości śniegu i lodu.
Sprawdzały czy lód pływa oraz kiedy topi się najszybciej. Przekonały się, że lód może też
być kolorowy. Zrobiliśmy w sali sztuczny śnieg i założyliśmy własną hodowlę kryształów.
W styczniu gościliśmy Babcie i Dziadków dla których przygotowaliśmy przedstawienie oraz
wręczyliśmy własnoręcznie wykonane upominki.
Zima to także czas karnawału. Delfinki wzięły udział w długo oczekiwanym balu
karnawałowym. Stroje przygotowane prze rodziców były zachwycające a zabawa
wyśmienita.
Tanecznym krokiem udaliśmy się w podróż do Włoch.
Odszukaliśmy ten kraj na
mapie oraz poznaliśmy nazwę jego stolicy i flagę. Następnie
poznaliśmy miejsca i
zabytki charakterystyczne dla Włoch. Wiemy z jakich przysmaków słynie kuchnia włoska. Mieliśmy
okazję poznać różne rodzaje makaronu i zajadać spaghetti i pizzę zrobioną przez panie kucharki.
Zaprosiliśmy do przedszkola Rodzica, który przeczytał nam baję włoskiego autora Carlo Collodim pt
„Pinokio”.
Kolejnym celem naszej podróży była Ameryka. Zaczęliśmy od Stanów
Zjednoczonych, które zachwyciły nas Kanionem Kolorado i wodospadem Niagara.
Przedszkolaki były zdziwione wielkością Statuy Wolności. Wiele radości sprawiła nam zabawa w
Indian. Musieliśmy wykonać różne zadania żeby otrzymać pióra do swojego pióropusza.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o życiu, zwyczajach i kulturze Indian.
Następnie
wyruszyliśmy
do
Meksyku, gdzie zrobiliśmy swoje własne
sombrero.
Poznaliśmy
ciekawostki
krajobrazowe, turystyczne i obyczajowe
Meksyku. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy legendy azteckiej o powstaniu państwa Meksyk.
Brazylia
jest kolejnym państwem do którego zawitaliśmy. Swoją wiedzę na temat
tego
kraju
poszerzyliśmy na warsztatach, które odbyły się w przedszkolu.
Wyruszyliśmy także w podróż do puszczy Amazońskiej, która zadziwiła nas różnorodnością roślin i
zwierząt.
Kolejne państwo Ameryki Południowej – Peru
przybliżył nam zaproszony
gość: Dziadek Mai. Opowiedział nam o życiu w tym kraju,
roślinach i zwierzętach, które
można tam spotkać. Przyniósł również wiele pamiątek z Peru, które bardzo zaciekawiły przedszkolaki.
Mogliśmy obejrzeć i przymierzyć poncza. Później malowaliśmy kolorowe wzory na swoim własnym
ponczo.
To jeszcze nie koniec naszych podróży. Teraz wyruszamy w podróż do Azji. Poznamy życie, kulturę,
charakterystyczne miejsca dla Indii, Chin, Japonii. Z pewnością opowiemy Wam o tym później.:)
W ramach naszej innowacji pedagogicznej dowiedzieliśmy się „co potrafi magnes”. Z ogromnym
zainteresowaniem Delfinki sprawdzały jakie właściwości ma magnes. Wiemy już, że magnesy mają
różne kształty, przyciągają niektóre przedmioty dzięki sile magnetycznej, każdy magnes ma dwa
końce nazywane biegunami i końce magnesów mogą się przyciągać lub odpychać. Bawiliśmy się
labiryntami, po których można było poruszać się z wykorzystaniem magnesu.
Teraz już wypatrujemy wiosny i czekamy co ciekawego nam przyniesie
9

Wieści z grupy IV – „Rybki”
Kolejne, wspólnie spędzone miesiące za nami. Każdego dnia wzbogacamy naszą
wiedzę dotyczącą otaczającego nas świata. W kolejnych podróżach po państwach wybraliśmy
się do Włoch, ojczyzny drewnianego pajacyka Pinokia. W dalszym ciągu poznajemy cyfry
oraz litery, dzięki którym możemy doskonalić umiejętność czytania. Niektórym z nas
wychodzi to coraz lepiej.
Ostatnie miesiące obfitowały w różne wydarzenia.
22 stycznia w naszej sali zagościły nasze Babcie
i Dziadkowie, którzy z uwagą wysłuchali występu jaki
dla nich przygotowaliśmy. Prezentem jaki wręczyliśmy
im tuż po przedstawieniu były przygotowane przez nas
papierowe kwiaty w doniczkach.
W
dniu
1
lutego
wzięliśmy
udział
w przedstawieniu teatralnym pt. „Kryształowa Królowa Śniegu”. Spektakl ten był
finansowany przez Dzielnicę Bemowo.
Zima to trudny okres dla zwierząt, szczególnie tych żyjących w schroniskach, dlatego
nasze przedszkole ogłosiło zbiórkę darów dla bezdomnych czworonogów ze schroniska
w Józefowie. Nasza grupa chętnie wsparła zwierzęta, podarowując karmę i kocyki, które
posłużyły do ocieplenia legowisk. W drodze podziękowania każdy z nas, kto wziął udział
w zbiórce otrzymał Dyplom Przyjaciela Zwierząt.

Dnia 9 lutego w naszym przedszkolu odbył się
.
Tegoroczny temat przewodni naszego balu nosił nazwę: „Tanecznym krokiem przez świat”.
Każdy z nas przygotował ciekawy strój na tę okazję. Jedni wcielili się w postacie z bajek
i filmów, jak np. Elsa z „Krainy Lodu”, Zorro, czy Spider-Man. Inni natomiast preferowali
stroje np. ratownika medycznego, żołnierza a nawet płetwonurka. Wśród naszych przebrań
nie zabrakło również pięknych strojów księżniczek. Bawiliśmy się znakomicie.
Nasza grupa chętnie brała udział w wielu konkursach. Jednym z nich był konkurs
plastyczny „Z BAŚNIĄ PRZEZ ŚWIAT”, organizowany przez nasze przedszkole. W tym
konkursie mogliśmy wziąć udział razem z naszymi rodzicami. Stworzone przez nas prace
zostały wyeksponowane w holu naszego przedszkola. Każda stworzona przez nas praca była
wyjątkowa.
Teraz będziemy przygotowywać się do naszego występu wielkanocnego. Czeka nas
mnóstwo pracy, ale z pewnością wszystkiemu podołamy, a nasi bliscy będą z nas dumni.
DO ZOBACZENIA 
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WIEŚCI Z GRUPY „PINGWINKI”
Kolejne wspólnie spędzone miesiące za nami. W grudniu dwiedził
nas

Mikołaj

z

workiem

pełnym

prezentów.

Przyszedł

czas

przygotowania do najbardziej magicznych świąt w roku – „Bożego
Narodzenia”. Postanowiliśmy poszerzyć naszą wiedzę o Mikołaju.
Prawdziwą historię Świętego Mikołaja poznaliśmy na warsztatach w Muzeum
Narodowym.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją naszego
przedszkola, zaprosiliśmy Rodziców na „ Spotkanie Wigilijne”. Zaprezentowane przez
na „Jasełka” spotkały się z wielką owacją. Po przedstawieniu, przyszedł czas na
dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń i wspólne biesiadowanie, przy stołach
zastawionych wigilijnymi potrawami. Panująca na spotkaniu atmosfera wszystkich
wprowadziła w świąteczny nastrój.
W styczniu z Bolkiem i Lolkiem, wyruszyliśmy do Austrii, krainy zimowych
sportów. Słuchaliśmy wiedeńskich walców, próbowaliśmy wiedeńskiego sernika,
zachwycaliśmy się pięknymi zabytkami Wiednia.
Kolejnym etapem naszych wypraw był kraj Pinokia – Włochy.
Poznaliśmy najpiękniejsze zabytki Rzymu oraz legendę dotycząca jego
powstania.

Obserwowaliśmy

wybuch

wulkanu,

zajadaliśmy

się

włoskimi przysmakami, słuchaliśmy włoskich bajek.
W połowie stycznia przygotowywaliśmy się do przejęcia w
przedszkolu Babć i Dziadków. Uczyliśmy się wierszyków, piosenek,
robiliśmy

prezenty. Nasi goście jak zwykle docenili nasze starania. Ich radosne

twarze świadczyły o tym, że zarówno upominki, jak i program artystyczny bardzo im
się spodobał.
W lutym wyruszyliśmy do słonecznej Hiszpanii. Poznaliśmy zwyczaje, zabytki
oraz hiszpańską kuchnię. Podczas warsztatów „Słoneczna Hiszpania”

robiliśmy pan

con tomate - grzanki z pastą pomidorową, które są przysmakiem Hiszpanów
oraz koreczki z melonem oraz oliwkami i bazylią. Wszystko było przepyszne.
Z Hiszpanii śladem hiszpańskich i portugalski odkrywców, wyruszyliśmy na
podbój Ameryki. Odwiedziliśmy Puszczę Amazońską, poznaliśmy życie dawnych
mieszkańców Peru – Inków, bawiliśmy się w rytmie brazylijskiej samby.
Poznawaliśmy smaki i zapachy Ameryki Pd.
Równie

fascynujący

był

pobyt

w

Ameryce

Pn.

Razem

z

Indianami

polowaliśmy na bizony, tańczyliśmy wokół ogniska, robiliśmy totemy i indiańskie
amulety, mające zapewnić nam pomyślność. Kanion Kolorado, wodospad Niagara,
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najstarsze drzewa Ziemi – sekwoje, utwierdziły nas w przekonaniu, że Stany
Zjednoczone to zadziwiające miejsce na mapie świata. Szczególnie do gustu
przypadła nam amerykańska kuchnia. Steki, popcorn, skrzydełka, frytki i
hamburgery, to coś, co wielu z nas lubi – mimo, ze to takie niezdrowe.
Fantastyczna była przygoda z „Meksykiem”. Również dzięki tacie Wojtka,
który dostarcza do naszego Kącika Małego Podróżnika wspaniałe eksponaty.
Mimo, że meksykańskie sombrera nie należą do lekkich, każdy chciał je
przymierzać.
Ostatnim naszym podróżniczym celem, przed nadejściem wiosny była Azja.
Chiny, Mongolia, Indie i Japonia to kraje o zupełnie innej kulturze, niż te,
które poznaliśmy do tej pory. Słuchaliśmy mongolskiego
śpiewu,

odwiedziliśmy

mieszkańców

jurty,

słuchaliśmy

tybetańskich legend.
Do tej pory z Chinami kojarzył nam się chiński mur.
Teraz wiemy również, że to kraina cesarzy, smoków,
herbaty, bambusa i ryżu. Próbowaliśmy chińskie potrawy, oczywiście starając
się korzystać z pałeczek.
Indie urzekły nas swoimi zapachami i wielobarwnością. Odświętnie ubrane
słonie, święta krowy, taniec brzucha, zaklinacze węży oraz hinduscy fakirzy to
symbole tego kraju. Japonia zaś to samurajowie, gejsze i kwitnące wiśnie. No
i oczywiście suszi, które wiele z nas bardzo lubi.
Na początku marca wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Ewolucji
znajdujące się w Pałacu Kultury i Nauki. Oglądaliśmy m.in. szkielety dinozaurów
znalezione na pustyni Gobi. Przy okazji wjechaliśmy na taras widokowy PKiN.
Warszawa z lotu ptaka wygląda pięknie.
Świat jest piękny i fascynujący. Ale nasz kraj, ze swoimi tradycjami jest równie
wspaniały. A wiosna to nie tylko topienie Marzanny, ale przede wszystkim czas
oczekiwania na Wielkanoc. Piękne, kolorowe radosne święta, do których właśnie się
przygotowujemy. To nasze ostatnie wspólne święta w przedszkolu. Jesteśmy
przekonani, że Spotkanie Wielkanocne, z udziałem naszych bliskich przyniesie nam
wszystkim wiele radosnych przeżyć.
Po długiej zimie, szarości, deszczu i chłodu z utęsknieniem czekamy na wiosnę.
„MIŁA WIOSNO, DOBRA WIOSNO, WRACAJ DO NAS JUŻ”
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WIEŚCI Z GRUPY „MUSZELEK”

Wszystkie
przedszkolaki
z
utęsknieniem czekają już na wiosnę. Na
spacerach szukają jej oznak, coraz częściej
wychodzą na przedszkolny ogród i nasłuchują
śpiewu ptaków. Ostatnio udało nam się
nawet dostrzec pierwsze nieśmiało budzące
się do życia kwiatki. Niestety, marcowa
pogoda płata nam figle, co jakiś czas
przypominając, że zima nie odeszła jeszcze na
dobre. Powróćmy na chwilę wspomnieniami
do przedszkolnych wydarzeń z zimowych miesięcy. Jak zwykle u nas w przedszkolu dużo się
działo. Grudzień był miesiącem szczególnym i nastrojowym, wspólnie przygotowywaliśmy się do
Świąt Bożego Narodzenia, śpiewaliśmy kolędy, robiliśmy choinkowe ozdoby i gościliśmy Świętego
Mikołaja, który obdarował dzieci prezentami. Muszelki przygotowały dla rodziców i grupy
Kropelek przedstawienie pt. „Dziewczynka z zapałkami”, po którym dzieliliśmy się opłatkiem,
próbowaliśmy wigilijnych potraw i pysznych wypieków przygotowanych przez rodziców.
Po magicznych okresie świątecznym Muszelki zaczęły przygotowania do uroczystości z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Kochani Dziadkowie nie zawiedli nas i 19 stycznia licznie przybyli na
program artystyczny zorganizowany z okazji ich święta. Nie zabrakło śpiewu, energicznych
tańców i chwil wzruszeń przy piosenkach z lat młodości dziadków. Na zakończenie spotkania
wnuczęta wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki i przesłały
moc serdecznych życzeń.
Pod koniec stycznia w naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematyką
zajęć była współpraca w grupie i role jakie w niej odgrywamy.
W lutym po raz drugi w tym roku wybraliśmy się na wycieczkę do teatru, tym razem na
spektakl muzyczny pt. „Kryształowa Królowa Śniegu”. Była to ciekawa interpretacja znanej
dzieciom baśni Hansa Christiana Andersena o przygodach Gerdy i Kaja. Bardzo nam się podobały
barwne kostiumy aktorów, piękna scenografia, zaskakujące były także efekty multimedialne, o
które wzbogacone było przedstawienie. Niezapomnianych przeżyć dostarczył dzieciom długo
wyczekiwany bal karnawałowy, który odbył się u nas w przedszkolu 9 lutego pod hasłem
„Tanecznym krokiem przez świat”. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe
postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, jak co roku nie zabrakło księżniczek,
wróżek, biedronek, policjantów, Batmana czy
Spider – Mana. Wszystkie przedszkolaki
zgromadziły się w sali Pingwinków, były śpiewy,
tańce i konkursy, w których dzieci bardzo chętnie
brały udział. Wspólna zabawa przyniosła nam
wiele radości.
Pośród
tych
wielu
atrakcji
nie
zapominamy o tym, że już niedługo pójdziemy do
szkoły i jak na Starszaki przystało każdego dnia
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pilnie pracujemy i przygotowujemy się do roli ucznia. W dalszym ciągu trwa także nasza podróż
po różnych krajach. Odwiedziliśmy już Hiszpanię, Francję, Wielką Brytanię, Włochy, Finlandię,
dotarliśmy nawet do Ameryki i Azji. Przed nami podróż do Australii i Afryki. Dzieci ciągle nas
zaskakują swoją rozległą wiedzą o świecie, którą nabywają podczas podróży z rodzicami oraz
wspólnym spędzaniu czasu i rozmowie o świecie, książkach czy filmach. Angażują się w zajęcia
przynosząc pamiątki z wycieczek czy charakterystyczne dla danego regionu przedmioty. Dzieci
wzbogacają także swoją
wiedzę
podróżniczą
podczas
warsztatów
organizowanych
w
przedszkolu, do tej pory
braliśmy
udział
w
francuskich i hiszpańskich
warsztatach kulinarnych i
warsztatach brazylijskich.
Marzec to czas
przygotowań do długo
oczekiwanej wiosny. 21
marca przywitamy ją całym
przedszkolem piosenkami
w wykonaniu każdej grupy i tradycyjnie topiąc Marzannę. Tego dnia odbędą się również w naszej
grupie warsztaty Wielkanocne z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy 
A co jeszcze ciekawego wydarzy się w najbliższym czasie?
24 maja pojedziemy na całodniową wycieczkę do Wioski Indian.
29 maja odbędzie się występ rodzicielskiego teatrzyku „Muszelka”.
30 maja będziemy świętować w przedszkolu Dzień Dziecka a czerwiec to czas pożegnania z
przedszkolem.
Póki co nie myślimy się żegnać. Myślimy o tym jakie zabawy przyniesie kolejny tydzień 
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JAK ZROBIĆ WIELKANOCNE PISANKI?

Pięknie zdobione jaja (będące
symbolem odradzającego się życia) od
wieków zdobią polskie stoły podczas
świąt wielkanocnych. Nie powinno ich
zabraknąć w koszyku ze święconką.
Wprawdzie przez lata sposoby
barwienia i dekorowania jaj zmieniły
się, ale tradycja pozostała.
Tak jest najprościej!
Najszybszą metodą barwienia jajek jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której
rozpuszczony został barwnik. Intensywność koloru zależy od tego, ile czasu jajo jest
zanurzone w kąpieli oraz od koloru skorupki. Tą metodą można również barwić tylko
fragmenty skorupki, kładąc jajo w naczyniu wypełnionym taką ilością rozpuszczonego
barwnika, by skorupka była w nim zanurzona tylko do pewnego poziomu. Warto też
pamiętać, że kolor możemy utrwalić, zanurzając jajka w occie lub spryskując pisanki
lakierem do włosów.
Przepis na wydmuszkę
Weź jajko, zrób dwie dziurki z obu stron, najlepiej igłą. Dmuchaj w jedną dziurkę.
Poproś rodziców, żeby ci pomogli. Jak wyleci z jajka żółtko, to możesz pokolorować.
Barwniki z natury
Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne barwniki roślinne. Świeżo
wyciśnięty, lekko zakwaszony sok z buraka barwi pisankę na różne odcienie różu i
czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, wywar z suchych łusek cebuli – na wszystkie
odcienie cieplej żółci aż do rudawego brązu, zaś woda, w której gotował się
szczypiorek lub świeża zielona trawa – na zielono.
Woskowanie
Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a następnie
zanurzymy jajo w roztworze barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty
skorupki. Części ukryte pod woskiem nie zmienią koloru. Po wyjęciu jajka z kąpieli
wystarczy zetrzeć wosk miękką ściereczką.
Koronkowe wzory
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można ozdobić misternymi wzorkami.
Metoda jest prosta: wystarczy szpilką lub ostro zakończonym nożem „wydrapać”
dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób wzór jest tak subtelny, że przypomina
delikatną koronkę. To metoda dla wytrwałych.
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Pisanki – oklejanki
Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy zwłaszcza dzieciom. Mogą one z
barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub kolorowej
samoprzylepnej folii wyciąć fantazyjne elementy, a potem nakleić je na skorupkę tak,
jak podpowiada im wyobraźnia.
Malowanie lakierem do paznokci
W sklepach można kupić lakier do paznokci we wszystkich niemal kolorach tęczy.
Mając do wyboru taką paletą barw, nawet małe dziecko będzie mogło bez problemu
namalować na pisance żółtego kurczaczka, błękitne niebo czy zieloną trawkę. Lakier
należy nanosić na skorupkę cienkim pędzelkiem, dołączonym do buteleczki z
lakierem. Uwaga: małe dzieci nie lubią długo czekać na efekt swojej pracy. Ucieszą
się, jeśli będą mogły użyć lakieru szybko schnącego.
Jak zrobić kurczaczka z waty?
Z 2 kulek zabarwionej na żółto waty, drucika (najlepiej w czerwonej osłonce), 2
czarnych koralików i kawałeczka dość sztywnego czerwonego materiału można
błyskawicznie zrobić sympatycznego kurczaczka. W kuleczki z waty (jedną mniejszą
– główkę, drugą większą – tułów) wkłuwamy drut. Wyginamy go tak, by główka była
pod odpowiednim kątem do tułowia.
Końce drucika zaginamy, by wata się nie
zsuwała. Doklejamy oczka z koralików i
dziobek z czerwonego materiału. Nóżki
kurczaczka robimy z drutu owiniętego
czerwoną przędzą lub materiałem.
Baranek z futerka
Mały rulonik ze sztywnego papieru
oklejamy kawałkiem białego futerka. Z
jednej strony przymocowujemy niezbyt
duży pompon z białej puszystej włóczki (głowa) i 2 maleńkie pomponiki (uszy).
Doklejamy oczy z koralików i pyszczek wycięty z paseczka czarnego lub brązowego
materiału. Z drugiej strony rulonika przymocowujemy ogonek z pomponika. Nóżki
baranka możemy zrobić z cienkich patyczków lub zapałek oklejonych skrawkami
białego futerka.
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ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE

Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą
Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną
lub wierzbną. Palemki – rózgi
wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin,
porzeczek – ozdabiano kwiatkami,
mchem, ziołami, kolorowymi piórkami.
Po poświeceniu palemki biło się nią
lekko domowników, by zapewnić im
szczęście na cały rok. Połkniecie jednej
poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do
wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie
lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z
mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia
poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć
baranka
(symbolu
Chrystusa
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na
znak, że kończy się post). Święcono też
chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i
śmierci została zwyciężona przez słodycz
zmartwychwstania”, masło – oznakę
dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia.
Święconkę jadło się następnego dnia, po
rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.
Wielka Niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i
dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących
w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe
serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego
śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby
wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.
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Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której
gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe
znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały
większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła
męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się,
by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę,
dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.
Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny
może być po zakończeniu śniadania,
wspólna zabawa – zwana szukaniem
zajączka, czyli małej niespodzianki dla
każdego.
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole,
jest symbolem życia i odrodzenia.
Tradycja pisanek i dzielenia się
święconym jajkiem sięga daleko w
przeszłość. Już starożytni Persowie
wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich
Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie
zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”.
Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca
i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla
odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około
100 kalorii.
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