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Gazetka przedszkolna „Wieści z Bajlandii”   

czerwiec 2019   

   
W rubryce:   

1. Poczytaj mi Mamo i Tato!   

2. Uśmiechnij się! Zasłyszane w przedszkolu… 

3. Ciekawostki dla Rodziców   

4. Mały Artysta   

5. Kącik logopedyczny   

6. Kącik Małego Kucharza   

7. Zagrajmy razem 

8. Cykl: Wielcy Polacy 

Co nas czeka w czerwcu?   

 03. 06 – warsztaty edukacyjne dla dzieci: eksperymenty i konstrukcje – Czorsztyńska - od godziny 

12.30 (każda grupa pół godziny), 

 06.06 – Musical „W poszukiwaniu piegów Pana Kleksa”– godzina 9.00 – Stattlera, 10. 00 – 

Czorsztyńska 

 06.06 – warsztaty edukacyjne dla dzieci: eksperymenty i konstrukcje – Stattlera - od godziny 14.00 

 12. 06 – Dzień otwarty w przedszkolu, 

 16. 06 - Piknik rodzinny na Zaczarowanym Wzgórzu 

 17. 06 – 21. 06. – tydzień bez zabawek 

 17. 06 – 19.06 – kino za baterie 

 24. 06 – zakończenia roku w poszczególnych grupach, uroczyste pożegnanie Myszek - 

Czorsztyńska 

 25. 06 - zakończenia roku: Słoneczek i Niedźwiadków, DZIEŃ RODZINY- Niedźwiadki: 15:30 

 25. 06 – 27.06 - Spotkanie ze strażnikiem miejskim – bezpieczeństwo wakacyjnych zabaw
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 POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

   

Ciąg dalszy „Ignaś. Opowieści patriotyczne”… 

…ciąg dalszy nastąpi… 

Na najbliższym koncercie jak zwykle sala pękała w szwach. Wytworne damy w długich 

sukniach i panowie we frakach czekali na pojawienie się wybitnego pianisty. 

Na scenie rozbłysły światła. Ignacy Jan Paderewski nie usiadł jednak do fortepianu. Stanął 

u brzegu sceny. Skłonił się nisko. Po sali przeszedł szmer. 

- Kochani przyjaciele, dziękuję z całego serca, 

że tak tłumnie przybywacie, aby posłuchać mojej 

muzyki. Przed koncertem pragnę opowiedzieć wam 

o dumnym i szlachetnym narodzie. O Polsce. Mówią, 

że Polski nie ma, ale to nieprawda. Nie ma jej tylko 

na mapie. Ale jest w nas, Polakach, bo nie 

wyrzekliśmy się naszej mowy ojczystej, kultury, 

pamięci i tradycji. Zaborcy gnębią nas od ponad stu 

lat, ale my, Polacy, nie poddajemy się. Moi rodacy, 

nękani wojną, żyją dziś w ogromnej nędzy. Ale 

działamy. Walczymy. Oni tam, w Polsce rozdartej 

przez zaborców, a ja tutaj w Ameryce, proszę was, wasze rodziny, waszych przyjaciół, pochylcie 

się nad Polską. Pomóżcie nam, tak jak niegdyś my pomogliśmy w potrzebie Ameryce, dając jej 

Kazimierza Piłsudzkiego i Tadeusza Kościuszkę. Otwórzcie wasze serca! Otwórzcie wasze dusze 

niczego bardziej nie pragnę, jak tylko doczekać chwili, gdy moja ojczyzna, moja Polska ukochana, 

będzie niepodległa.  

Ignacy Jak Paderewski pokłonił się nisko publiczności i trwał chwilę w tym ukłonie. Gdy 

podniósł głowę, zerwał się huragan braw. 

Wszyscy zgromadzeni na Sali dziennikarze płakali. 

- Mistrzu, możesz na nas liczyć! Pomożemy Polsce! Przyrzekamy! 

- Niech żyje wolna Polska! Niech żyje!- skandowała publiczność. 

Wzruszony Ignacy uniósł ręce na znak ciszy. Jeszcze raz się pokłonił. Usiadł do fortepianu. 

Zanim dotknął klawiszy, zamknął na chwilę oczy, żeby powstrzymać napływające łzy. Ale już po 
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chwili spod jego palców wypłynęła przepiękna muzyka. Mazurek a-moll Fryderyka Chopina. 

Z zaczarowanych dźwięków melodii uwolniła się polska dusza. Popłynęła daleko, wysoko, by 

przynieść Polakom upragnioną wolność. 

Ignacy koncertował dzień w dzień. Zarobione 

pieniądze wysyłał rodakom. Wygłosił trzysta 

czterdzieści przemówień. W każdej płomiennej 

mowie prosił społeczeństwo Stanów 

Zjednoczonych, by otworzyło serce dla Polaków.  

W końcu nadszedł upragniony dzień 

wizyty u prezydenta Stanów Zjednoczonych 

Thomasa Woodrowa Wilsona. Ignacy ubrał się 

odświętnie. Kupil wspaniały bukiet kwiatów 

i stanął w drzwiach Białego Domu. 

- Przepiękne. Ale czyż te kwiaty nie należą się panu? – Pierwsza dama Ameryki Edith 

Wilson uśmiechnęła się serdecznie. 

- Jak to, droga Pani?- Ignacy Jan Paderewski ucałował podaną dłoń.- Myślę, że nie zasłużyłam na 

nie w żadnym stopniu. 

- Ależ tak! – Pierwsza dama roześmiała się 

lekko.- Dziś jest dzień pańskich urodzin. 

- W rzeczy samej. Dziękuję za pamięć.- 

Ukłonił się jeszcze raz bardzo mile zaskoczony. 

- Moja żona wie wszystko!- Prezydent 

Thomas Woodrow Wilson również się roześmiał 

i uścisnął dłoń Ignacemu. 

W salonie zapanowała przyjacielska 

atmosfera. Ignacy Paderewski z entuzjazmem 

opowiadał parze prezydenckiej o losach swojej 

ojczyzny. O marzeniach Polaków. O upragnionej 

niepodległości. O walkach. O powstaniach. O nadziei. Prezydent słuchał z wielką powagą, po 

czym rzekł: 

- Nie było dnia, by pułkownik House nie mówił mi o Polsce.- Prezydent zamilkł. Po 

dłuższej chwili dodał uroczyście: - Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terenach 
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zamieszkałych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, uważam za 

jeden z warunków zawarcia pokoju w Europie. 

Ignacy zacisnął w dłonie na poręczach fotela. Obawiał się, że zasłabnie. Uczucie szczęścia 

odebrało mu mowę. Spojrzał w oczy prezydenta jakby z niedowierzaniem. – Pułkownik House 

nadmienił mi również, że zabiega pan o pomoc żywnościową dla rodaków.  

- Tak, panie prezydencie. Na terenach 

polskich trwa wojna. Polacy są wycieńczeni, 

głodni, schorowani. – Ignacemu wróciła energia. – 

Nie mają lekarstw, odzieży… 

- Poproszę do nas mojego doradcę. 

Przewodniczącego administracji. – Prezydent 

poszedł do telefonu. – Panie Hoover, zapraszam na 

chwilę. 

Po zaledwie minucie drzwi się otworzyły 

i do salonu wszedł elegancki mężczyzna. 

- Mistrzu, jakże miło mi pana ponownie spotkać! – Zaskoczony Ignacy utonął 

w serdecznym uścisku. – Zapewne nie pamięta pan niesfornego studenta, który dawno temu 

zorganizował niezbyt udany koncert. Ja jestem tym studentem! – Roześmiał się.- Dziś mogę się 

panu odwdzięczyć. A nieść pomoc dla pana rodaków będzie dla mnie najwyższym zaszczytem. 

Dobro powraca, mistrzu. 

Ignacy wyszedł od prezydenta nieprzytomnie szczęśliwy. 

Jakiś czas po wizycie w Białym Domu do Ignacego zadzwonił pułkownik House. 

-Panie Paderewski, natychmiast potrzebny  jest memoriał. Jednym słowem- przemówienie dla 

prezydenta Wilsona dotyczące Polski. Wygłosi je w Senacie. Prezydent nie cierpi pisać. Zresztą 

nie ma na to czasu. Ktoś musi to napisać. 

- Oczywiście, panie pułkowniku. Znajdę kogoś, kto to napisze. Za chwilę gram koncert. 

W przyszłym tygodniu zadzwonię. 

- Memoriał potrzebny jest natychmiast! Za dwa dni jadę pociągiem do Waszyngtonu i mam 

go osobiście przekazać Panu Prezydentowi. Tylko pan może go napisać. 



5 
 

Ignacy usiadł do pisania najważniejszej rzeczy w swoim 

życiu. Pisał jak natchniony. Dzień i noc. Nie spał. Nie jadł. 

Piętnaście minut przed odjazdem pociągu wbiegł na stację 

i przekazał dokument pułkownikowi.  

- Całe szczęście! Zdążył pan!- Pułkownik odetchnął 

z ulgą. – Jutro prezydent wygłosi to przemówienie w Senacie 

Stanów Zjednoczonych, a potem, przyjacielu, zobaczysz! 

Wszystko się zacznie! 

- Co takiego się zacznie?- Pociąg powoli ruszał. Zmęczony Ignacy szedł wzdłuż peronu. 

- Jak to co? Polska się odrodzi i znów będzie istnieć!- krzyknął pułkownik House, 

machając ręką na pożegnanie. Ignacy Jan Paderewski wrócił do Polski. Ludzie wiwatowali na jego 

cześć, bo był dla nich kimś niezwykłym. Wielkim patriotą rozsławiającym dobre imię Polski 

i bezustannie walczącym o jej niepodległość. Nie walczył zbrojnie, ale wspaniałą muzyką, 

talentem dyplomatycznym i bezgranicznym oddaniem dla polskiej sprawy. 

 

O czym myślał, gdy w Paryżu razem z najważniejszymi przywódcami świata podpisywał 

dla niepodległej Rzeczypospolitej traktat pokojowy? 
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O czym myślał, gdy wraz z jego przyjazdem do Poznania wybuchło zwycięskie powstanie 

wielkopolskie? 

O czym myślał, gdy jego przyjaciel Herbert Hoover, który został później prezydentem 

Stanów Zjednoczonych, przywiózł z Ameryki do wolnej Polski setki tysięcy ton żywności, 

odzieży i lekarstw, by wycieńczeni Polacy nie przymierali głodem? 

O czym myślał, kiedy przyjął od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudzkiego propozycję 

zostania premierem polskiego rządu i razem z nim jechał otwartym powozem, wśród 

wiwatujących tłumów, na pierwsze- po 127 latach!- posiedzenie Sejmu Ustawodawczego? 

Nie wiem, ale myślę, że był szczęśliwy. Przecież jako dziecko miał tylko dwa marzenia: 

być kimś i zrobić coś dla Polski. Oba marzenia się spełniły, bo jedynie życie może być 

najpiękniejszą baśnią. 

 

* * * K O N I E C * * * 

 

Źródło: Wioletta Piasecka, Ignaś. Opowieści patriotyczne., wyd. Niko, s. 72-80. 
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Uśmiechnij się – zasłyszane w przedszkolu…. 

 

Niedźwiadki: 

 „Nie chcę sipać (SPAĆ) w domu, bo oglądam Psi Patrol”; 

 „Grałem z siostrą w te… no… PULETKA!” (paletki) ; 

 „Dziękuję rodzicom za fajne wakacje i zupę ogórkową”; 

Misie: 

Tata lubi:  

 spać,  

 grzebać w aucie. 

Mama lubi: 

 malować paznokcie,  

 grać w zombiaki,  

 kupować zdrapki, 

 jest mistrzem kotleta. 

 

Myszki: 

- Przyjaciół poznajemy w biedzie. - A co to jest bied? 

- On się WPYCHNĄŁ przede mnie! 

 

 

Źródło: grupy przedszkolne. 
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CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 
 

BEZPIECZNE WAKACJE 
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Źródło: http://www.belzyce.edu.pl/index.php/pedagogsp/pedagog-sp/1217-bezpieczne-wakacje 
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MAŁY ARTYSTA 
 

TĘCZA NA TALERZU- eksperyment 

 

Do wykonania będzie potrzebne: 

 jednego opakowania cukierków Skittles, ewentualnie innych mocno barwionych drażetek, 

 duży talerz najlepiej biały,  

 wodę w temperaturze pokojowej.  

 

Wokół talerza układamy cukierki w kształcie okręgu, następnie wlewamy powoli na środek 

talerza wodę i obserwujemy co się dzieje. Ważne, aby po wlaniu wody nie przestawiać i nie 

przesuwać talerza, bo barwniki się rozpłyną nierówno. Najlepiej jak talerz stoi w miejscu. Cukierki 

zaczynają puszczać barwnik w bardzo efektowny sposób, a już po kilku sekundach barwią wodę 

niczym powstająca tęcza. 

 

 

 

Źródło: Joanna Nowak, materiał własny.  
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

 „Lato”- logopedyczny wierszyk utrwalający głoski szumiące. 

 

Szumi, szumi woda,  

szumi, szumi las,  

szumią, szumią pola  

lato wita nas.  

Szumi, szumi woda,  

szumi, szumi las,  

szumią, szumią pola  

wiatr ochłodzi nas. 

 

Źródło: http://www.sp40gdynia.pl/LOGOPEDYCZNE_WIERSZYKI_I_RYMOWANKI.pdf 

 

 Zabawy rozwijające aparat mowy: 

 Warsztat samochodowy 

Bawcie się także w wycieraczkę samochodową (trzeba rytmicznie oblizywać górną wargę od 

kącika do kącika ust). 

 Dmuchanie 

Ostudźcie dmuchaniem zbyt ciepłą zupę, spróbujcie nadmuchać balon (może być ciężko!), 

zdmuchnijcie świeczkę. Wprawcie w ruch wiatraczek, popchnijcie oddechem papierową 

łódkę w misce, wyślijcie w podróż nasiona dmuchawca, spróbujcie skłonić ping pongi, by potoczyły 

się w wybranym przez was kierunku (możecie nawet urządzić im wyścigi!). 

Dmuchajcie także nosem, np. na lusterko. Jeśli zaparuje, to znaczy że poszło wam doskonale! 

 Wąchanie 

Wąchajcie wszystko, do czego warto przybliżyć nos: kwiatki, rozkrojonego właśnie arbuza, 

skoszony trawnik, morską bryzę, a nawet ulubiony płyn do kąpieli.  
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KĄCIK MAŁEGO KUCHARZA 

 

 

PRZEPIS NA LEMONIADĘ DLA DZIECI 

 

 

 

Składniki na lemoniadę dla dzieci: 

 1 litr wody mineralnej niegazowanej 

 2 cytryny 

 2 łyżki miodu wielokwiatowego 

  

 

 

 

 

  

 

 

Jak zrobić lemoniadę dla dzieci: 

 W wodzie rozpuszczamy miód. 

 Cytryny myjemy pod bieżąca wodą, następnie wkładamy do miski, zalewamy wrzątkiem 

i zostawiamy na minutę. Po tym czasie wodę z cytryny wylewamy, cytryny jeszcze raz 

myjemy pod bieżąca wodą. 

 Jedną cytrynę kroimy w plasterki, z drugiej wyciskamy sok. 

 Sok cytrynowy i plasterki, wrzucamy do wody, mieszamy. 

 Lemoniadę wstawiamy do lodówki co najmniej na pół godziny, by smaki się przegryzły 

a napój schłodził. 

 

Źródło: https://www.dorotasmakuje.com/2017/05/lemoniada-dla-dzieci/ 
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ZAGRAJMY RAZEM 

Wakacjyjny quiz dla dzieci 

Autor: Bożena Forma 

 

1. Jak nazywa się pora roku kiedy są wakacje 

a. lato 

b. wiosna 

c. jesień 

 

2. Drogę statkom do portu morskiego wskazuje: 

a. drogowskaz 

b. latarnia morska 

c. ptaki 

 

3. Po jeziorze pływają: 

a. kajaki 

b. żaglówki 

c. okręty 

 

4. W górach można spotkać  

a. konia 

b. wiewiórkę 

c. niedźwiedzia 

 

5. Idąc w góry pamiętamy o: 

a. kole ratunkowym 

b. wygodnych butach 

c. wiaderku i łopatce 

 

6. Mewy to ptaki żyjące: 

a. w górach 

b. w mieście 

c. nad morzem 

 

7. Tatry to: 

a. jezioro 

b. miasto 

c. najwyższe góry w Polsce 

 

8. W lesie wolno: 

a. krzyczeć 

b. chodzić wyznaczonymi szlakami 

c. niszczyć drzewa 
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CYKL: WIELCY POLACY 
 

Władysław Bełza 

 

Poeta Władysław Bełza ponad sto lat temu napisał znany każdemu polskiemu dziecku wiersz 

Kto ty jesteś?. Kiedyś polskie mamy uczyły go razem z pacierzem, bo ten krótki utwór odpowiada 

na najważniejsze pytania Polaka i najlepiej uczy, jak kochać ojczyznę. 

Bełza pisał swoje utwory w czasach, gdy Polska była w niewoli, pod zaborami. Choć nasi 

przodkowie nie mieli wtedy własnego państwa, potrafili zachować polski język, zwyczaje i kulturę. 

Nie zapomnieli też o swojej historii, z której czerpali siłę do przetrwania. 

Władysław Bełza przekonywał, że „jeszcze Polska nie umarła, póki my żyjemy...”. 

Przywoływał wielkich Polaków- władców, wodzów, twórców kultury- jako wzory do naśladowania. 

 Bełza był człowiekiem pogodnym, życzliwym, o niespożytej energii. Poprzez wiersze dla 

dzieci- jak sam pisał- chciał „ zaszczepić w młodziutkich sercach miłość i cześć dla tej ziemi, która 

je wykarmiła i ukołysać je wspomnień ojczystych urokiem”. 

Władysław Bełza przez 40 lat mieszkał we Lwowie i tam zmarł w styczniu 1913 roku. Po 

pogrzebie, na który przyszło prawie całe miasto, pisano, że był poetą, „który uczył dzieci najlepiej 

kochać Polskę”, i że jego książki będą zawsze czytane,  on nie zostanie nigdy zapomniany. I choć 

dzisiaj prawie każde polskie dziecko zna odpowiedzi na pytania z wiersza Kto ty jesteś?, to niewielu 

wie, jak się nazywał ich autor. 
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Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze 

podziękowania za całoroczną współpracę 

i życzymy,  by okres wakacyjny był czasem odpoczynku 

i radości. 

 

 

 

Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy 

wszystkim przedszkolakom bezpiecznych 

i  słonecznych wakacji, interesujących podróży, 

niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień 

oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola 


