
 

 



 

Gazetkę przygotowały: 

Daria Bińkowska 

Anna Krukowska 

Jolanta Górska 

Joanna Konstanciak 

Sylwia Olczyk 

Joanna Mackiewicz 

Julia Gusiew 

 

W tym numerze: 

✓ Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato wiersz - Przyjście wiosny” 

✓ Kolorowanki, zagadki i łamigłówki dla dzieci 

✓ Z życia przedszkola 

✓ Wielkanocne zabawy dla całej rodziny 



 

 

 



Z życia przedszkola 

 
• 8 marca- tego dnia w przedszkolu świętowaliśmy „Dzień Kobiet”. 

Przedszkolaki z gr. III zaprezentowały program artystyczny dla wszystkich 

pań w przedszkolu- były piosenki, wierszyki oraz tańce za które pięknie 

dziękujemy. 

 

• 21 marca to początek kalendarzowej wiosny. Z tej okazji wszystkie 

przedszkolaki ubrały się tego dnia na zielono. Panią Wiosnę przywitaliśmy 

wiosennymi piosenkami i zabawami na świeżym powietrzu. Przedszkolaki 

przygotowywały także wiosenne kanapki- było smacznie i kolorowo. 

 

 
 

 

 

• 21 marca to Światowy Dzień Zespołu Downa. Kolorowe skarpetki, 

które tego dnia założyły na stopy nasze przedszkolaki i nauczyciele, to 

symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa. Celem dnia jest 

podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem 

Downa. 



 

 
 

 

 
 

• 25 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru przypadający 27 marca 

połączył w naszym przedszkolu małe formy teatralne z literaturą dla 

dzieci. 

Najstarsza grupa zaprezentowała barwną opowieść o wędrówce małej 

Pyzy przez Polskę, w oparciu o tekst książki Hanny Januszewskiej „Pyza 

na polskich dróżkach”. 

 

 

 

 

 



• 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu. Jego głównym celem jest podnoszenie 

świadomości społecznej na temat autyzmu, który jak uznało ONZ jest 

jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego 

świata. Na znak solidarności, jedności, akceptacji i zrozumienia, 

przedszkolaki  założyły ubrania w kolorze niebieskim.  

 

 
 

• Nasze przedszkole bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dofinansowany ze środków 

budżetu państwa oraz Urzędu Miasta Częstochowy. 

Dzięki programowi wzbogacimy nasz księgozbiór o atrakcyjne nowości 

wydawnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

Zakupione książki będą towarzyszyły nam w życiu codziennym: w czasie 

zajęć poszerzając naszą wiedzę o świecie, w czasie zabawy i odpoczynku 

prowadząc nas w świat baśni. 

Dzięki programowi zostały zakupione nowości wydawnicze do 

przedszkolnej biblioteki, z których będziemy korzystać na co dzień. 

W ramach projektu część puli została przeznaczona na nagrody 

książkowe do konkursów organizowanych przez nasze przedszkole. 

Zapraszamy do udziału w konkursach! 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nasze przedszkole organizuje wiele ciekawych konkursów, m.in. 

międzyprzedszkolny konkurs plastyczno-językowy na słowniczek obrazkowy w 

języku angielskim. Konkurs nosił tytuł „My first English Dictionary-Winter”. 

Cieszył się dużym zainteresowaniem, a prace były niezwykle ciekawe i 

kreatywne. Poniżej przedstawiamy zdjęcia nagrodzonych prac. 

 

 

Następnym konkursem międzyprzedszkolnym, który zorganizowaliśmy wraz z 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie był konkurs 

związany z ekologią i czytelnictwem. Konkurs ten nosił nazwę „Jakby wyglądał 

świat bez smogu?”. Inspiracją do twórczej pracy były literackie formy dla dzieci 

poświęcone tej tematyce m.in. „Smog w centrum miasta” Doroty Łoskot-

Cichockiej. Głównymi nagrodami w konkursie były książeczki zakupione w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Cieszył się również 

dużym zainteresowaniem, a nadesłane prace również były bardzo ciekawe. 

 

  

  

  

  

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



Kącik logopedyczny   

 

Wiosenne ćwiczenia pionizacji języka 

 

Przyszła wiosna, więc i naszych logopedycznych ćwiczeniach 

pobawmy się w „Oznaki wiosny”. W pierwszym ćwiczeniu będziemy 

naśladować wzrost roślin i rozkwitanie kwiatów: przy otwartych ustach 

unosimy język do górnych partii jamy ustnej: podniebienia, wałka 

dziąsłowego (tuż za górnymi zębami), górnych zębów i warg naśladując 

pędy kwiatów, które pną się ku górze. 

Kolejną oznaką wiosny jest ciepła, słoneczna pogoda. Możemy 

wychodzić na plac zabaw i na huśtawki, dlatego pobawimy się w "Huśtawkę 

z języka" – przy otwartych ustach na języku kładziemy np żelkowego misia 

(kawałek chrupki, cukierek itp.). Zadaniem dziecka jest poruszać językiem 

tak, by rozhuśtać misia. 

Wiosną słychać prześliczne ptasie śpiewy. Zabawmy się w zabawę 

„Ptasi świergot”. Naśladujmy dźwięki wydawane przez ptaki w 

następujących ćwiczeniach: 

1. Ćwiczenia zwiększające ruchliwość języka – szybkie wymawianie głosek: 

d d d d , t t t t, x3 

Głoski te należy wykonywać oddzielając każdy dźwięk, przy jednoczesnej 

silnej pracy mięśni oddechowych. 

 

2. Ćwiczenia zwiększające ruchliwość języka, np. 

ti-tu x5, 

ku ko ka ke ki x5 

 

3. (Jeżeli głoska "l" już się u dziecka pojawiła) 

 Ćwiczenia w wymowie głoski [l], np.: 

li li li li, le le le le, lu lu lu lu x3 

la la la la , lo lo lo lo , ly ly ly ly x3 

 

 



Propozycje zabaw w języku angielskim 

 

Pierwszą z nich jest  tradycyjne Easter Egg Hunt organizowana w Wielką 

Niedzielę. Zabawa ta polega na znajdywaniu ukrytych świątecznych jajeczek. Mogą 

być to tradycyjne pisanki lub też czekoladowe jajeczka. Mogą to być również 

papierowe jajeczka w różnych kolorach, dzięki którym dzieci mogą utrwalać nazwy 

kolorów i liczebniki. 

Popularną zabawą  jest również toczenie jajek Egg Rolling Zwyczaj polega na 

wyścigu jajek, które dzieci toczą po trawie. Wygrywa jajko, które jak 

najszybciej i bez stłuczenia skorupki  dotrze do mety. 

Kolejną propozycją jest zabawa Hungry bunny- głodny królik. Narysowaną lub 

wydrukowaną sylwetę królika należy przykleić na pudełko np. po butach i wyciąć 

otwór – pyszczek do którego będzie trafiać jedzenie. Dzieci muszą nakarmić 

królika kolorowymi pisankami ( mogą być wycięte z papieru kolorowego) Ćwiczymy 

dialog np.: 

A: Do you like red eggs? 

B: Yes I do./ No I don’t. 

A: Here you are. 

B: Thank you. Mmmm delicious. 

 

  

 

 

 

 



WIELKANOCNE ZABAWY DLA CAŁEJ RODZINY 

 

Święta stwarzają okazję, żeby spędzić więcej czasu w rodzinnym gronie. Oto 

kilka propozycji, jak spędzić ten czas twórczo i dobrze się wspólnie bawić. 

 

✓ Co jest w koszyczku? – zabawa sensoryczna 

 

Do tej zabawy będą potrzebne: koszyczek; serweta; różnorodne ozdoby 

wielkanocne, np. kurczątko, zajączek, baranek, pisanki, bukszpan. 

Umieszczamy ozdoby w koszyczku i nakrywamy go serwetą. Dziecko wkłada 

dłonie pod serwetę. Za pomocą zmysłu dotyku bada jeden z przedmiotów. 

Młodsze dzieci nazywają trzymany w ręku przedmiot. Starsze opisują jego cechy 

bez podawania nazwy, a reszta rodziny odgaduje nazwę. 

 

✓ Zabawa z ciastoliną 

 

Świąteczne przygotowania są dobrą okazją do zachęcenia dzieci do wspólnego 

gotowania. Możemy też zorganizować zabawę w gotowanie. Wystarczy 

przygotować domową ciastolinę. Jej składniki to: 

2 szklanki mąki pszennej  

1 szklanka soli drobnoziarnistej  

2 łyżki oleju  

1 łyżka kwasku cytrynowego  

2 szklanki wody  

barwniki (najlepiej spożywcze lub naturalne przyprawy: cynamon, kurkuma, sok 

z buraka). 

Wszystkie składniki trzeba wymieszać, a następnie gotować na malutkim ogniu, 

cały czas mieszając. Gdy zacznie odchodzić od ścian garnka i zlepi się w kulę – 

to znak, że ciastolina jest gotowa. Kiedy masa ostygnie, dzielimy ją na części i 

dodajemy do każdej inny barwnik. Tak przygotowaną ciastolinę możemy 

przechowywać przez kilka dni w lodówce. W zależności od wielu dzieci możemy 

lepić wielkanocne figurki, turlać jajka, wałkować i używając wielkanocnych 

foremek wycinać zajączki, baranki itp. 

 

✓ Szukanie jajek 

 

To ciekawa zabawa, którą możemy zorganizować w domu lub ogrodzie. W 

zależności od naszego pomysłu możemy użyć czekoladowych lub plastikowych 

jajeczek, do których włożymy jakieś małe prezenciki. Ukrywamy je w różnych 

miejscach domu lub ogrodu. Pomysłów na szukanie też jest kilka. Możemy się 

pobawić w zabawę „ciepło-zimno”, możemy użyć instrumentów muzycznych – 

im bliżej jajka jest dziecko tym głośniej gramy. Dla starszych dzieci możemy 



zorganizować wielkanocne „podchody” - przygotowujemy zadania-wskazówki, 

które pomogą znaleźć jajka ukryte gdzieś głębiej.  

 

✓ Wielkanocna gimnastyka 

 

Wspólnie z dzieckiem przygotowujemy karteczki i na każdej z nich kolorujemy 

lub rysujemy wielkanocny symbol. Do każdego symbolu wymyślamy zadanie 

ruchowe np. podskakuj jak króliczek, turlaj się jak pisanka, machaj skrzydełkami 

jak kurczaczek, przechadzaj się i becz jak baranek, chodź jak kaczuszka, potrząsaj 

ogonkiem jak zajączek. Następnie każdy po kolei losuje zadanie. 

 

✓ Skaczące zajączki 

 

Przygotowujemy kolorowe kartki papieru A4 (czerwona, zielona, żółta, 

niebieska, biała, różowa, 

pomarańczowa, fioletowa, brązowa, szara, czarna). Układamy je na podłodze w 

dowolny sposób. Zadaniem dziecka jest skoczyć na kolor podany przez rodzica 

(dziecko skacze na następny kolor z tego na którym aktualnie stoi). Opcja dla 

starszych dzieci i dorosłych – wymieniamy kilka kolorów po których ma po kolei 

skakać dziecko lub rodzic, np. zielony, żółty, czerwony, niebieski. (Inspiracja 

www.dzieckiembadz.pl) 

 

✓ Zajączki zbierają pisanki 

 

Do tej zabawy przygotowujemy: dwa pudła kartonowe; nadmuchane balony 

(dzieci mogą wcześniej ozdobić je niezmywalnymi flamastrami, jak pisanki). 

Dzieci i rodzice „zamieniają się” w zajączki wielkanocne, które mają za zadanie 

przygotować koszyczki z „jajkami” (balonami). Ustawiamy na dywanie dwa duże 

„kosze” (pudła kartonowe) i dzielimy się na dwa zespoły. Balony rozkładamy w 

różnych miejscach. Każdy „zajączek” wkłada „jajo” między kolana i 

podskakując, przenosi balon do „kosza” i wraca jak najszybciej po następne. 

Na koniec można porównać liczbę balonów i wskazać drużynę, która zebrała ich 

więcej.  

 

Życzymy udanej zabawy. 

 

www.dzieckiembadz.pl


Zapraszamy do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie 

plastycznym 

„W świecie wartości z Małym Księciem” 

 

„Mały Książę” Antoine de Saint-Exuperego to książka, która towarzyszy nam na 

wszystkich etapach naszego życia ponieważ czytamy ją sercem. Jej przesłanie, 

niektóre cytaty są prawdami o życiu wciąż powracającymi do nas w formie 

pokrzepienia, zrozumienia, zachwytu. Spróbujmy przybliżyć jej treść 

najmłodszym odbiorcom.  

Na podstawie dwóch fragmentów: historii z baobabami oraz spotkania z lisem 

porozmawiajmy z dziećmi o patrzeniu sercem, przyjaźni, odpowiedzialności, 

podejmowaniu wysiłku - jednym słowem o tym co ważne i piękne.  

Poprzez spotkanie z literackim słowem, ilustracją lub obrazem filmowym 

zainspirujmy je do stworzenia własnego wyobrażenia - pracy plastycznej - do 

jednego z tych fragmentów.  

Pozwólmy wybrać im technikę oraz podążać za własną niepowtarzalną 

wyobraźnią. 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat. 

Warunki konkursu: 

• z każdej placówki można nadesłać/dostarczyć maksymalnie 5 prac 

• technika: dowolna technika plastyczna, również przestrzenna 

• format prac: dowolny 

• do konkursu zgłaszane są prace indywidualne 

• każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko autora, kategorię 

wiekową, nazwę szkoły/przedszkola, mail do szkoły/przedszkola, 

nazwisko opiekuna 

• prace (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku) należy złożyć osobiście bądź przesłać 

pocztą w terminie do 27 maja 2022 r. na adres: Miejskie Przedszkole 

Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia,  

                ul. 1 Maja 5, 42-200 Częstochowa 


