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Co nas czeka w kwietniu? 

 
12. 04.  - Teatrzyk „Wilk i Zając” – godzina 9.00 – Stattlera  

                                                          - godzina 10.00 – Czorsztyńska 

Spotkanie z instruktorką fitness – prelekcja na temat zdrowego stylu życia i wspólna gimnastyka                    

– termin do ustalenia  

 

20.04  -  Dzień Ziemi  

 

27. 04. – Wycieczka na „Zaczarowane  Wzgórze” – zbiórka 8.30  

 



POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

 
ALE DZIWAK! 

Autor: Dominika Góra 

 

Dzieci w sali przedszkolnej bawiły się świetnie. Część chłopców grała w gry planszowe, 

a pozostali układali najdłuższy tor kolejowy w całym przedszkolu. Dookoła niego powstały 

budynki z  drewnianych klocków. Dziewczynki otworzyły salon fryzjerski. Ania i Marysia  

były fryzjerkami i robiły wymyślne fryzury swoim klientkom. W pewnym momencie pani 

Kasia powiedziała: – W przyszłym tygodniu jedziemy na wycieczkę do zoo. – Hura! – 

wykrzyknęły przedszkolaki i zaczęły dopytywać, kiedy dokładnie wyjeżdżają i co w tym zoo 

zobaczą. Dziewczynki zaczęły oglądać książki przyrodnicze z przedszkolnej biblioteczki 

i  rysować swoje ulubione zwierzęta. Wybuchła nawet mała awantura, bo Ula twierdziła,  

że słoń nie ma ogona, a Basia upierała się, że ma. Ostatecznie kłótnię rozstrzygnął Tymek,  

który przyniósł do stolika książkę i  pokazał Uli ogon słonia na zdjęciu. Pani Kasia każdego 

dnia czytała dzieciom ciekawostki na temat zwierząt i zachęcała do samodzielnego 

poszukiwania informacji, które mogą być przydatne w zoo. Gdy nadszedł dzień wycieczki, 

wszyscy byli bardzo podekscytowani. Chodzili z panią Kasią po ogrodzie zoologicznym 

i  oglądali zwierzęta tam zgromadzone.  

 

Łukasz i Antosia szli w pierwszej parze i cały czas się śmiali, komentując przy tym wygląd 

oglądanych zwierząt. Przy zagrodzie z żyrafami Antosia wołała: – Ha, ha! Jaką długą szyję ma 

ta żyrafa! – I do tego taką chudą. Ale dziwna ta żyrafa! – wtórował jej Łukasz. Pani tylko 

uśmiechnęła się tajemniczo. Nic nie odpowiedziała i prowadziła grupę dalej. Gdy 

przedszkolaki podeszły do wybiegu z zebrami, Łukasz zawołał: – Ojej, koń w paski! Wygląda 

jak w piżamie. – Ciekawe, gdzie ma łóżeczko? Ha, ha! – roześmiała się Antosia. Pozostałe 

dzieci również zaczęły się śmiać. Tylko pani nie uśmiechała się już tak wesoło jak wcześniej. 

Dzieci szły dalej, minęły wybieg dla tygrysów i lwów. Zaraz za nimi znajdowały się papugi, 

kolorowe i rozkrzyczane. Gdy dzieci podeszły do wybiegu słonia, Łukasz zawołał: – Ha, ha! 

Ten słoń ma trąbę jak odkurzacz! – I tak śmiesznie nią kręci i wywija. Jak wąż! – spostrzegła 



Antosia. – Ciekawe, po co mu taki dziwny nos i takie ogromne uszy? – zastanawiał się Łukasz. 

– Uszy, uszy jak patelnie, uszy jak patelnie! Ha, ha! Jaki dziwak! – śmiała się Antosia, 

a pozostałe dzieci razem z nią. – Dość już tego! – powiedziała pani. – Wygląda na to, że niezbyt 

uważnie słuchaliście ciekawostek, o których czytałam wam w przedszkolu. Cały czas się 

śmiejecie z wyglądu zwierząt, a tu wcale nie ma się z czego śmiać. Czy naprawdę nikt z was 

nie pamięta, że wygląd zwierząt ma zasadnicze znaczenie dla ich przetrwania? Przypomnę 

tylko, że żyrafa ma taką długą szyję, żeby mogła dostać  

do najwyższych listków na drzewie. W Afryce, tam gdzie żyje, jest bardzo gorąco i trawa jest 

sucha. Listki z czubka drzewa są najsmaczniejsze i najbardziej pożywne. Martwi mnie,  

że o zebrze powiedzieliście, że nosi piżamę. Rozmawialiśmy o tym, że paski pomagają zebrze 

ukryć się przed drapieżnikami i, co ważniejsze, chronią je przed gryzącymi i roznoszącymi 

choroby owadami. A słoń? Słoń na pewno nie jest dziwakiem, choć faktycznie jego nos jest 

jedyny w swoim rodzaju. Trąba służy do podnoszenia i przenoszenia różnych rzeczy,  

np. pożywienia. Słonie często też chłodzą się, używając trąby jako prysznica. Nabierają wodę 

z rzeki i wydmuchują ją jak fontannę. W Afryce jest bardzo gorąco, więc uszy służą im jako 

wachlarze. Mam nadzieję, że teraz nie będziecie nazywać słoni dziwakami. Łukasz i  Antosia 

popatrzyli jeszcze raz na słonia. Już się nie śmiali. Patrzyli nawet z lekkim podziwem,  

bo w końcu całkiem sprytny jest ten słoń. Nie dość, że używa trąby prawie tak jak ludzie rąk, 

to jeszcze potrafi zrobić z niej prysznic. I ma wachlujące uszy. No, no… – Faktycznie, Basia 

miała rację – powiedział Łukasz. – Słonie mają ogony. Dzieci jeszcze przez chwilę podziwiały 

słonia, a potem Antosia i Łukasz podeszli do pani Kasi i przeprosili ją za swoje zachowanie. 

Pani Kasia jak zwykle uśmiechnęła się łagodnie do dzieci. – To jeszcze nie koniec, moi drodzy. 

Idziemy dalej? – zapytała. – Taaak! – krzyknęły radośnie przedszkolaki i ruszyły  

za nauczycielką. Od tej pory dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały ciekawostek na temat 

zwierząt, które nauczycielka czytała z tabliczek informacyjnych. Największym zaskoczeniem 

były dla przedszkolaków flamingi. Antosia nieśmiało poprosiła panią, aby powiedziała im, 

dlaczego stoją na jednej nodze, a ich kolana wyginają się w drugą stronę. Na to pani Kasia 

rzekła, że dla niej to też pozostaje zagadką i wydaje jej się to bardzo dziwne, ale że na pewno 

istnieje jakieś racjonale wyjaśnienie tego zjawiska i poszukają informacji w książce, którą mają 

w przedszkolu. Kiedy tylko wrócili do sali, Antosia przypomniała, że koniecznie muszą 

sprawdzić, jak to jest z tymi flamingami. Przez całą drogę powrotną do przedszkola starszaki 

zastanawiały się, jak można wytłumaczyć takie zachowanie ptaków, a pani Kasia tylko im się 

przysłuchiwała z zainteresowaniem i uśmiechała się pod nosem. 



CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 
DZIECIĘCE LĘKI- JAK POMÓC DZIECKU 

 I WZMOCNIĆ JEGO POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? 

 
Strach jest naturalną reakcją organizmu na zagrażające i niebezpieczne sytuacje.  

Już od pierwszych chwil życia dzieci doświadczają różnego rodzaju lęków, które bardzo 

często są związane z naturalnym procesem rozwoju i charakterystyczne dla danego 

wieku. W niemowlęctwie lękotwórcze są głośne dźwięki i gwałtowne ruchy, ok. ósmego 

miesiąca życia pojawia się strach przed obcymi osobami, zaś w wieku przedszkolnym – 

fazie gwałtownego rozwoju wyobraźni, występują lęki przed potworami, ciemnością  

lub postaciami z książek czy filmu. Choć dla nas – dorosłych dziecięce lęki wydają 

się często irracjonalne, trzeba pamiętać, że u dzieci  wywołują one prawdziwe 

uczucie strachu i nie można ich bagatelizować.  

 

Dziecięce lęki: 

• lęk separacyjny – obawa i strach przed rozdzieleniem z rodzicami, zwłaszcza mamą,  

• lęk uogólniony – nadmierne zamartwianie się towarzyszące dziecku bez konkretnej 

przyczyny, 

• fobie – lęk przed konkretnym obiektem czy sytuacją, np. przed zwierzętami, śmiercią, 

przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach, 

• społeczne zaburzenia lękowe –przedłużająca się normalna faza lęku przed obcymi, 

która ma związek z zaburzeniami osobowości typu unikającego,  

• zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – próby radzenia sobie przez dziecko z uczuciem 

lęku poprzez wykonywanie rytuałów, czyli czynności przymusowych, które tego lęku 

nie redukują, a tylko go nasilają i utrwalają,  

• zespół stresu pourazowego – stanowi następstwo przerażającego wydarzenia, sytuacji 

zagrażającej bezpośrednio życiu, która powraca pod postacią myśli i wspomnień z nim 

związanych. 

Co może zrobić rodzic? 

• przede wszystkim nie wyśmiewać czy zawstydzać!  

•  cierpliwie wysłuchać i starać się zrozumieć,  

• nie stosować tzw. terapii szokowej, polegającej na bezpośrednim kontakcie  

z lękotwórczym czynnikiem, kiedy dziecko nie jest na to gotowe 

 



 

Strategie pokonywania lęku 

Jeśli przyjdzie taki dzień, kiedy w naszym domu „zamieszkają potwory”, warto 

zastosować kilka strategii, by wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dziecka:  

Strategia 1: „potworze, oswoję cię”  

Pokazujemy dziecku, że z tymi okropnymi potworami można się zaprzyjaźnić. 

Tłumaczymy, że one wcale nie zjadają dzieci, a wolą marchewkę i brokuły, a kiedy je 

poczęstujemy np. sałatką, to na pewno zostaną naszymi przyjaciółmi. Można też 

pokazać, że potwory lubią jakąś konkretną rzecz, np. kolorowe kamyki, i przygotować 

kilka z dzieckiem, dzięki temu maluch zawsze może mieć je w kieszeni, przy sobie  

i kiedy tylko pomyśli o złym potworze, będzie miał na niego sposób.  

Strategia 2: „pokonanie” 

Tym razem pokazujemy dziecku, że istnieją magiczne sposoby na wygonienie potwora 

z pokoju, np. spryskanie całego domu konkretnym zapachem, za którym nielubiany gość 

nie przepada, i pozostawienie buteleczki z preparatem na widocznym miejscu, by zawsze 

szybko można było po niego sięgnąć. Można przygotować specjalną butelkę, kolorową, 

magiczną, można udekorować miejsce, w którym będzie zawsze stała.  

Angażując w takie czynności dzieci, dajemy im pewne poczucie kontroli nad sytuacją, 

dzięki czemu lęk zostaje zmniejszony.  

Strategia 3: „magiczna osłona” 

Szukamy rzeczy, która stanie się tzw. barierą bezpieczeństwa, np. pościeli, kocyka, 

pieluszki. Kiedy otulimy nią mocno malucha, żaden potwór nie będzie mógł się do niego 

zbliżyć. Dzięki takim rytuałom zwiększamy poczucie bezpieczeństwa u dzieci. 

Strategia 4: „mam swojego obrońcę”  

Prosty i skuteczny sposób, nie tylko na potwory, ale na danie dziecku poczucia 

bezpieczeństwa w gotowej postaci, czy to maskotki, czy innej figurki. Warto stworzyć 

do tego odpowiednią historię, by dziecko poczuło się naprawdę ważne, a nowy członek 

rodziny był wyjątkowy np. miś, który przyleciał z odległej krainy, by dzielnie bronić 

malucha przed potworami. 

Można oczywiście stosować kilka strategii naraz – ważne, by zmniejszyły lęk u 

dziecka. Przydatne również są w takich sytuacjach bajki terapeutyczne, które 

można odnieść do konkretnej sytuacji czy lęku.  

 
źródło: https://dziecisawazne.pl/leki-u-dzieci-jak-sobie-z-nimi-radzic/ 



MAŁY ARTYSTA 
Dla młodszych dzieci… 

Pokoloruj rysunek. 

 

 



Dla starszych dzieci… 

Pokoloruj wiosenną mandalę. 

 

 
 

 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

POGODOWE ZAMIESZANIE 

Wybrał się raz Kwiecień Plecień do sklepu po ubranie… 

– Proszę modny zestaw na pogodowe zamieszanie: 

na jesienne wiatry – wiu, wiu, wiu…, 

na mroźne poranki – hu, hu, hu…, 

na wiosenne burze – bach, bach, bach…, 

na letnie upały – ach, ach, ach… 

I tak się Kwiecień szykował na zmiany pogody, 

aż wiosenne ubrania całkiem wyszły z mody. 

 

 

Zmiana pogody – zabawa artykulacyjna.  

Rodzic wypowiada naprzemiennie nazwy różnych stanów pogody, a dziecko ilustruje ruchem 

ten stan pogody i  wypowiada jednocześnie odgłosy z  wiersza (wiatr – wiu, wiu, wiu…; mróz 

– hu, hu, hu…; burza – bach, bach, bach…; upał – ach, ach, ach…). 

 

Wietrzny kwiecień – ćwiczenie języka.  

Dziecko próbuje wydmuchiwać powietrze przez „rulonik” z języka. Aby wykonać to 

ćwiczenie, należy wysunąć język do przodu i unieść jego boki. 

 

Powtarzamy – ćwiczenia artykulacyjne. 

Rodzic wypowiada poprawnie zdania, a dziecko powtarza za nim: Szczepan włożył szare 

kalosze. Krzysztof patrzył, jak żagiel łopocze na wietrze. Na szarym kamieniu jaszczurka 

wygrzewa grzbiet. Nad drzewami krążą szpaki. 



KĄCIK MAŁEGO KUCHARZA 

 

WIOSENNA TARTA Z ŁOSOSIEM 

 

Składniki: 

250g mąki pszennej 

125g masła 

2 jajka 

2 żółtka 

sól, pieprz 

300g świeżego łososia 

150g łososia wędzonego w kawałku 

świeża bazylia 

50g suszonych pomidorów 

25g czarnych oliwek 

200ml mleka 

200ml śmietany 

Parmezan 

Oliwa 

 

Sposób przygotowania: 

 

Do dzieży miksera wsypać mąkę i wrzucić pokrojone w kostkę masło. Włączyć robota  

i połączyć składniki, następnie wbić jajko i łyżkę zimnej wody. Gdy składniki się wstępnie 

połączą, wyłączyć robota, zagnieść ciasto ręcznie, owinąć folią i wstawić do lodówki na 20 

minut. W tym czasie przygotować nadzienie. Łososia (ze skórą) położyć na blasze, skropić 

oliwą, doprawić solą i pieprzem. Wstawić do nagrzanego do 180 st. C piekarnika i piec ok. 15 

minut. Łososia wędzonego pokroić w kostkę. Sporą garść bazylii posiekać. Pokroić oliwki  

i suszone pomidory. Mleko wymieszać ze śmietaną, jajkiem i dwoma żółtkami. Parmezan 

zetrzeć. Ciasto rozwałkować i wyłożyć nim wysmarowaną masłem formę do tarty. 

Upieczonego łososia pozbawić skóry i rozdrobnić widelcem. Połączyć w misce oba rodzaje 

łososia, bazylię, oliwki i pomidory. Dodać mieszankę mleczno-jajeczną. Wyłożyć nadzienie  

na ciasto i wstawić całość do nagrzanego piekarnika. Piec 15 minut, następnie posypać 

parmezanem i piec kolejne 15 minut lub do momentu, aż wierzch tarty lekko się zrumieni. 

Następnie wyjąć ją i odstawić do przestygnięcia. 

 

Źródło: http://lawendowydom.com.pl/tarta-z-lososiem-wedlug-michela-moran-i-inne-wiosenne-przepisy/ 

 

 



PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI 

 

WIOSENNE ZABAWY DLA DZIECI W DOMU I NA DWORZE 
 

Dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze. Po zimie na pewno nikt nie chce siedzieć w domu! 

Warto poznać kilka zabaw dla dzieci, które będzie można wykorzystać w czasie wiosennych 

spacerów. Oto kilka propozycji zabaw wiosennych dla najmłodszych! 

  

Skaczesz Ty i skaczę ja 

Do tej zabawy potrzebna będzie skakanka lub sznurek. Zabawa polega na tym, że dzieci stają 

w kole, a inna osoba, najlepiej dorosła, staje w środku i kręci skakanką po obwodzie koła, które 

utworzyły maluchy. Ich zadaniem jest  przeskakiwać przez skakankę tak, by na nią nie 

nadepnąć. W przypadku nastąpnięcia na skakankę, dziecko może powiedzieć wierszyk, 

zaśpiewać piosenkę lub wymieniać te rzeczy, które kojarzą mu się z wiosną. 

 

Hodujemy roślinki 

Aby założyć pierwszą hodowlę, potrzebne będą słoiki, waciki lub papierowy ręcznik oraz 

ziarenka (mogą to być najróżniejszego rodzaju fasolki, pszenica lub inne ziarna na kiełki). 

Trzeba dobrze namoczyć waciki lub kawałek papierowego ręcznika i włożyć je do słoika. 

Ziarenka wrzucamy również do środka, zakręcamy pojemnik i ustawiamy go w cieple (najlepiej 

na parapecie, ale nie w pełnym słońcu). Gdy ziarenka zaczną kiełkować, należy obracać 

słoikiem codziennie, aby nasze roślinki pięły się do góry i  rosły prosto. W przeciwnym razie 

będą pochylone w stronę światła. Warto użyć różnego rodzaju ziarenek: można wtedy 

porównywać szybkość wzrostu i różne kształty listków poszczególnych roślin. 

 

Kamienne kółko i krzyżyk 

Do tej zabawy będzie potrzebne dużo płaskich kamieni, które można nazbierać w czasie 

spacerów i mazaki lub farby do narysowania wzorów. Na połowie kamyków rysujemy kółka, 

a na reszcie krzyżyki. Zbieramy również patyki, by z nich ułożyć  siatkę do gry w „kółko  

i krzyżyk”. 

Na takich kamieniach można narysować wiele rzeczy, można zamienić je w memory i ćwiczyć 

pamięć szukając kamyków do pary lub narysować domino i w czasie pikników świetnie bawić 

się całą rodziną! 
 

źródło: https://www.tatento.pl/a/649/wiosenne-zabawy-dla-dzieci-w-domu-i-na-dworze 

 

 


