
1 
 

   
   

Gazetka przedszkolna „Wieści z Bajlandii”   

kwiecień 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 kwietniu?   

 02.04  – Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – akcje czytania bajek we wszystkich 

grupach; 

 03.04 – warsztaty plastyczne Niedźwiadki – „Wiosenne kwiaty”; 

 04.04 – Krasnoludki – wyjazd na warsztaty – Pogotowie ul. Łazarza; 

 10. 04 – kiermasz świąteczny; 

 11.04  – teatrzyk „Zaczarowany las”- godz. 9.00 Stattlera, godz. 10.00 Czorsztyńska; 

 11.04 – warsztaty plastyczne- palma na konkurs parafialny, godz. 15:00 przy ul. 

Czorsztyńskiej 

 12.04 – Dzień Gruzji w przedszkolu; 

 16.04 – Żabki – wycieczka na Kazimierz; 

 23.04 – apel ekologiczny lub  zabawy z okazji Dnia Ziemi; 

 25.04 – warsztaty muzyczne „Bum bum rurki”-  Czorsztyńska od godz. 9.00; 
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  POCZYTAJ MI MAMO I TATO!  

   

Ciąg dalszy „Ignaś. Opowieści patriotyczne”… 

…ciąg dalszy nastąpi… 

…Pewnego wieczoru w Zakopanem na jego koncert przyszła wraz z mężem, Karolem 

Chłapowskim, najsłynniejsza polska aktorka, ciesząca się ogromną popularnością w całej Europie 

i Stanach Zjednoczonych, Helena Modrzejewska. 

- Wspaniale grasz młodzieńcze! – zachwyciła się artystka, gdy burza oklasków umilkła. – 

Doprawdy fantastycznie! 

- Dziękuję, droga pani. – Ignacy nie mógł uwierzyć, że stoi przed nim ktoś tak sławny. – 

nie zasłużyłem na te brawa. – Zwiesił głowę. 

- A dlaczegóż to? Wszyscy jesteśmy panem zachwyceni! – Pan Chłapowski podał żonie 

futro. 

- Czuję, że nie potrafię zagrać tak, jakbym tego pragnął. Coś hamuje moja duszę. Brak mi 

podstawowych umiejętności. Muzyka, która gram, jest okupiona wielkim wysiłkiem, bo nie 

opanowałem dobrze instrumentu- wykrztusił z siebie jednym tchem. 

- Czy jest na to rada? – Helena Modrzejewska przyjrzała mu się uważnie. 
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Ignacy przez chwilę stał niezdecydowany, a potem, jakby do siebie, powiedział: 

- Słyszałem, ze w Austrii mieszka wybitny pedagog Teodor Leszetycki. Jedynie on uczy 

techniki gry na fortepianie. Przyjeżdżają do niego wielkie sławy. Wszystko bym oddał, by do 

niego pojechać. Niestety, wstyd się przyznać, ledwo starcza mi na chleb. 

-Och, pieniądze – roześmiała się pani Modrzejewska.- Na to akurat znam receptę. Zrobimy 

tak. Oddam ci moje honoraria za najbliższe występy – powiedziała lekko- a ty spełnisz swoje 

marznie. 

-Ależ, ależ, droga pani, nie rozumiem. – Zdezorientowany Ignacy patrzył to na nią, to na 

jej męża.  

– Dlaczego? – To proste! Żeby Polska mogła być z ciebie dumna. – Spoważniała w jednej 

chwili. – Jestem przekonana, że zostaniesz wielkim pianistą, choć dziś w siebie nie wierzysz. A 

nasz nieszczęśliwy kraj potrzebuje wspaniałych ludzi. Musimy zrobić wszystko, aby świat 

przypomniał sobie o Polsce. Nasza ojczyzna musi odzyskać wolność. Potrzebuje więc takich ludzi 

jak my. – Uśmiechnęła się. 

- Jak ja się państwu odwdzięczę?- Ignacy oparł się o fortepian. Łzy kapały mu na jedyną 

porządną koszulę, jaką miał. 

 - Pomożesz w przyszłości komuś innemu. Komuś zdolnemu, kto będzie rozsławiał dobre 

imię Polski. – Pan Chłapowski położył dłoń na ramieniu Ignacego, dodając mu otuchy. – Do 

zobaczenia, chłopcze.  I więcej wiary w siebie. 

- Dziękuję, pani Heleno! Po stokroć dziękuję!- Ignacy ucałował jej dłonie. – Nie zawiodę 

pani. Nie zawiodę Polski. Przysięgam. 

Po lekcjach u Teodora Leszetyckiego otworzyły się przez Ignacym 

wszystkie sale koncertowe Europy. Najznakomitsze arystokratyczne salony 

Paryża zabiegały o jego koncert. Sława o Ignacym Janie Paderewskim 

rozniosła się po całej Europie i 

przyniosła mu fortunę. Kupił dla ojca, 

macochy i przyrodniego rodzeństwa 

dom w Żytomierzy przy ulicy 

Podolskiej, gdzie odwiedzał ich z radością. Któregoś dnia 

posłaniec przyniósł zaproszenie z Windsoru. Oto królowa 

Wiktoria pragnęła osobiście posłuchać jego gry. A echo 

królewskiego koncertu poszybowało za ocena. Prosto do Ameryki. 
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Po jednym z pierwszych koncertów w Stanach 

Zjednoczonych do Ignacego podszedł młody chłopak. Z wielkim 

entuzjazmem błagał mistrza, by ten zgodził się dać koncert w 

pobliskiej miejscowości. 

- Nazywam się Herbert Hoover. Jestem zakochany w pana 

muzyce. Marzę, by osobiście zorganizować pana koncert. 

Wszystko mam zaplanowane! Salę, doskonały fortepian – 

wyliczał. – Zrobię plakatu.- Chłopak złożył ręce jak do modlitwy. 

– Błagam, niech pan się zgodzi! 

- To wielkie przedsięwzięcie. – Ignacy Paderewski rozmasował nadwyrężone palce dłoni. – 

Jesteś pewien, ze temu podołasz? Właściwie dlaczego tak bardzo ci na tym zależy? 

- Bo… bo… wspaniale pan gra, a poza tym….- zawiesił na chwilę głos. – Przyznam 

szczerze, że chcę trochę dorobić. Studiuję na Uniwersytecie Stanforda. Na pana koncerty 

przychodzą tłumy. Obaj na tym zarobimy. Oczywiście dla pana przewiduję honorarium. Dwa 

tysiące dolarów. Wszystko się uda! Działam w samorządzie studenckim. Mam więc 

doświadczenie. Oto umowa- wręczył Paderewskiemu dokument. 

- Coś takiego!- Ignacy roześmiał się. Włożył umowę do kieszeni.- Pomogę ci. Organizuj 

ten koncert. A zatem do zobaczenia! 

Jednak nie wszystko poszło, jak trzeba. Sala świeciła pustkami. Trwał Wielki Tydzień 

i zamiast kilkuset na koncert przyszło zaledwie kilkudziesięciu gości. 

- Panie Paderewski- Herbert miał łzy 

w oczach. – Przepraszam pana z całego serca. – 

Starałem się. Naprawdę. Nie przewidziałem 

jednak wielu rzeczy. Błagam pana 

o wyrozumiałość. Obliczyłem, że, przez cztery 

lata spłacę pańskie honorarium. Przysięgam. 

- Zapomnijmy o moim honorarium!- 

Roześmiał się Ignacy.- Ze sprzedanych biletów 

opłać salę, pomocników i wszystko co trzeba, 

a jeśli ci zabraknie… 
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- Nie! – wykrzyknął chłopak.- Nie zabraknie. Już opłaciłem wszystko, ale zostało zaledwie 

sto dolarów.  

- Zatrzymaj je.- Paderewskiemu żal zrobiło się chłopca. – I nie mówmy już o tym. Chodź, 

zapraszam cię na obiad. 

- Jest pan nie tylko utalentowanym, ale także najwspanialszym człowiekiem, jakiego 

poznałem. Jestem pana dozgonnym dłużnikiem. Ameryka pana pokocha. Jestem tego pewny! 

I rzeczywiście, Ameryka wprost oszalała na punkcie 

polskiego pianisty. Nagle sale koncertowe zaczęły pękać w szwach. 

Honoraria za koncerty przyprawiały innych muzyków o zawrót 

głowy. Kobiety mdlały z miłości do Ignacego, a po koncertach 

z ukrytymi nożyczkami czatowały, by odciąć na pamiątkę pukiel 

włosów mistrza. Już kilka dni przed koncertem ludzie ustawiali się 

w kolejkach po bilety.  

Dziennikarze śledzili wagon kolejowy artysty. Posiadał on własny luksusowy wagon 

kolejowy, a Stany Zjednoczone dbały, aby w rozkładzie jazdy pociągów uwzględniać 

harmonogram koncertów mistrza. Paderewski poznał wszystkie ważne osobistości: artystów, 

polityków, przedsiębiorców. Każdy z nich zabiegał o możliwości spotkania się z wybitnym 

Polakiem. Koncertował bez przerwy. Sprowadził tu Alfreda i jego opiekunkę Helenę Górską, 

która wkrótce poślubił.  

Ignacy Jan Paderewski jako dziecko marzył tylko o dwóch rzeczach: być kimś i zrobić coś 

dla Polski. Pierwsza część marzenia spełniła się z nawiązką. Sława pianisty sięgała na wszystkie 

kontynenty. Jednak nie mógł on by do końca szczęśliwy, ponieważ Polska nadał nie odzyskała 

niepodległości, a patriotów zaangażowanych w wyzwolenie ojczyzny wciąż prześladowano.  

- Wiesz, Heleno- zwierzył się żonie, gdy siedzieli razem przy kominku. – Gdy byłem 

dzieckiem, mój wuj Michał Babiński opowiedział mi o wspaniałym zwycięstwie Polaków. 

O bitwie pod Grunwaldem. Jakże nam, Polakom, dokładnie 500 lat od tamtego wydarzenia. Od 

dawna marzę, by ufundować pomnik z tej okazji. 

- Z pewnością taki pomnik stałby się dla Polaków symbolem. Po tylu nieudanych zrywach 

niepodległościowych…. – zamyśliła się Helena.- Ale czy zaborcy pozwolą go postawić? 

- W zaborze rosyjskim na pewno nie. Może w austriackim?- Ignacy wstał. Dorzucił drewna 

do kominka.  

- Musiałbyś znaleźć kogoś, kto zaprojektuje i wykona twoje dzieło. 
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- To może być tylko polski artysta! Jedziemy do 

Polski!- zarządził energicznie. – Trzeba działać tam. Na 

miejscu.  

Jak postanowił, tak zrobił. Pomnik kosztował Ignacego 

fortunę. Ale w 500. rocznicę zwycięskiej bitwy pod 

Grunwaldem, dokładnie 15 lipca 1910 roku w samo południe, 

Ignacy osobiście go w Krakowie odsłonił. Pomnik 

przedstawiający króla Władysława Jagiełłę na koniu. Na jego 

odsłonięcie zjechało ponad sto pięćdziesiąt tysięcy osób.  

 

...ciąg dalszy nastąpi… 

 

Źródło: Wioletta Piasecka, Ignaś. Opowieści patriotyczne., wyd. Niko, s. 52-61. 
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Uśmiechnij się – zasłyszane w przedszkolu…. 

 

Niedźwiadki: 

 „Ciociu, a moja siostra to nie lubi ŚPIĆ” (spać)  

 „Oglądałam Miś w niebieskim domku na kolację” 

 „Ja mam ZAPAŁATKĘ” (zapałkę); 

 Pani, która szyje ubrania to SZYCIARKA  

 „Olek do nas przyjdzie dopiero jak się ZEBRZE w domu” 

Misie: 

 Żona dzika to ALOHA 

 „Moja mama nie jest bardzo stara, bo ma 13 lat”  

 

Źródło: grupy przedszkolne. 
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CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 
 

O rozwoju mowy… 

 

Źródło: https://logopomoce.pl/pl/p/Plakat-Rozwoj-Mowy-Przedszkolaka/60 
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MAŁY ARTYSTA 
 

                      3 sposoby na pisanki, aby nie malować jajek 

 

Czasem łatwiej niż do rysowania czy malowania zachęcić malucha do wycinania, darcia, 

klejenia albo lepienia z plasteliny.   

Spróbuj zrobić z maluchem pisanki w ten sposób:  

 

Jajko wydzieranka 

Podarcie kolorowych kartek na kawałki to duża frajda dla każdego malucha. Najmniejsze kawałki 

papieru pomóż maluszkowi nakleić na posmarowane klejem jajko. Możesz powycinać z gazety 

kwiatki, autka, zdjęcia ludzi i zachęć dziecko do pisankowych kolaży. Małym nakładem pracy 

dziecko  uzyska duży efekt – a to zmotywuje go dalszej twórczości.  

 ***Jajka można też obklejać, nie tylko kolorowym papierem, ale także potłuczonymi skorupkami. 

  

Jajko w plastelinie 

Przedszkolaki lubią eksperymentować z plasteliną i ciastoliną. Kto powiedział, że nie można 

nimi przyozdobić jajeczka. Gniecenie, dzielenie na kawałki, krojenie, przeciskanie przez praski 

i foremki to wciągająca zabawa. Może przy okazji ulepicie wielkanocne kurczaki czy zajączki. 

Lepienie ćwiczy dłonie, wyrabia mięśnie, siłę ucisku (to wszystko przyda się w przedszkolu 

i szkole). Jest też niezłym ćwiczeniem dla wyobraźni. 

***Pisanki można także zdobić kolorowa wełna i sznurkiem. 

 

Jajko detektywa  

...czyli z odciskami palców. To najprostszy sposób do ozdobienia jajek z użyciem farb. Wystarczy 

tylko umoczyć w nich paluszki i zostawiać na skorupce barwne ślady. Podobno kropki są znów 

modne tej wiosny... 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

 Przedświąteczne porządki – ćwiczenie aparatu artykulacyjnego, zabawa „Baba w buzi” 

Pewnego dnia baba, która mieszka u każdego w buzi, robiła wielkie porządki. Najpierw umyła 

dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po stronie wewnętrznej). Potem umyła 

sufit (język przesuwa się do podniebienia). Podłoga też była bardzo brudna, więc umyła ją dokładnie 

(język na dnie jamy ustnej). Okna też musiały zostać umyte. Najpierw umyła je od zewnątrz, 

a później od środka (język wędruje po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich stronie 

wewnętrznej). Wreszcie umyła schody w przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej wargi 

i  wysuwa na brodę). Komin też musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi 

górnej i nosa). Wytrzepała dywany (język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na koniec 

pootwierała wszystkie okna, by dom przewietrzyć. Do domu wpadł wiatr (dzieci nabierają powietrze 

nosem i wydmuchują ustami). W tak wysprzątanym domu można już malować wielkanocne pisanki! 

Źródło: https://polki.pl/rodzina/dziecko,cwiczenia-logopedyczne-na-

wielkanoc,10370059,artykul.html 

 

 

 „Pisanki hop do koszyka” – przenieś jajko styropianowe do koszyczka za pomocą słomki. 

 

 

 

Źródło: https://www.logopestka.pl/2018/04/03/wielkanocne-zabawy-logopedyczne/ 
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         KĄCIK MAŁEGO KUCHARZA 
 

 

Jajka faszerowane dla dzieci – myszki z sera 

 

Na Wielkanocnym stole w naszym domu nie może zabraknąć gotowanych jajek, 

czy  faszerowanych jajek. Zwykle przygotowuje różne jajka faszerowane, których podstawa jest 

majonez, najlepiej własnoręcznie zrobiony. 

Ta propozycja zaciekawi na pewno też rodziców niejadków, bo kogo nie 

przyciągną  faszerowane jajka w kształcie słodkich, białych myszek. Jajka można faszerować 

różnymi dodatkami, jednak powinny to być składniki, które lubią dzieci. 

 

Składniki: 

 6 jajek, 

 12 łyżeczek sera ricotta 

 6 rzodkiewek + 2 do dekoracji 

 szczypiorek 

 ziarna czerwonego i czarnego pieprzu 

 sól i czarny pieprz do smaku 
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Przygotowanie: 

6 jajek myjemy i wkładamy do rondelka, zalewamy je zimną wodą, dodajemy 1 łyżeczkę 

soli, doprowadzamy do wrzenia, gotujemy 8 minut, studzimy. Zawsze wychodzą idealne jajka na 

twardo. Obieramy jajka ze skorupek i przekrawamy na połówki. Żółtka usuwamy i wykorzystujemy 

np, do przygotowania pasty jajecznej.  

Ser ricotta mieszamy z umytymi, suchymi, posiekanymi drobno rzodkiewkami oraz posiekanym 

drobno szczypiorkiem. Całość doprawiamy  solą, pieprzem i dokładnie mieszamy. Farsz z sera 

nabieramy łyżką i układamy na połówkach jajek.  Na przodzie farszu robimy uszy z plasterków 

rzodkiewki. Oczy robimy z kulek czerwonego pieprzu, zaś nosek z pieprzu czarnego. Można zrobić 

wąsy myszki zrobić ze szczypiorku, ja zrobiłam ogon ze szczypiorku, dodatkowo posypałam myszki 

siekanym szczypiorkiem. 

 

 

Źródło: http://straga.pl/swietauroczystosci/wielkanoc/jajka-faszerowane-dla-dzieci-myszki-z-sera/# 
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ZAGRAJMY RAZEM 

SZEŚCIOKĄTNE DOMINO WIELKANOCNE  

Karty należy wyciąć wzdłuż grubszej linii, tak by uzyskać 10 sześciokątów. Kart, oprócz ułożenia 

ciągu stykającego się bokami z takimi samymi ilustracjami, można użyć do poszukiwania 

elementów wspólnych lub różnic. Karty różnią się między sobą co najmniej jednym elementem. 

 

Żródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/3885 
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CYKL: WIELCY POLACY 

 
WSZYSTKO, CO NASZE POLCE ODDAMY 

Gdy Polska była w niewoli, rodzice opowiadali swoim dzieciom o utraconej ojczyźnie. 

Uczyli je patriotyzmu, czyli jak kochać kraj swoich przodków. Przypominali sławne zdarzenia 

z polskiej historii, wspaniałych dowódców i zwycięskie bitwy. Dlatego dzieci też marzyły 

o niepodległej Polsce i były gotowe o nią walczyć. 

Do takiej walki młodych Polaków przygotowywało harcerstwo. Jeszcze przed pierwszą 

wojną światową założył je w Polsce pod zaborami Andrzej Małkowski wraz ze swoją żoną Olgą. 

Pierwsze zastępy i drużyny skautów, bo tak nazywano początkowo harcerzy, powstały we Lwowie, 

Zakopanem i Poznaniu. 

Głównymi zadaniami każdego harcerza była służba Bogu, Polsce i bliźnim. Najważniejsze 

było braterstwo i praca nad sobą , czyli ćwiczenie charakteru oraz ćwiczenia fizyczne: pływanie, 

bieganie, gimnastyka. Harcerstwo wychowywało i nadal ma wychowywać dobrych Polaków. 

Pierwsi harcerze zdali swój egzamin w czasie wojny, kiedy stanęli do walki o Polskę. 

W Pierwszej Kompanii Kadrowej było 47 harcerzy. 

Andrzej Małkowski, twórca polskiego harcerstwa, zginął ratując życie innych podczas katastrofy 

statku na Morzu Śródziemnym.  
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MARSZ HARCERZY 

 

Wszystko, co nasze 

Polsce oddamy! 

W niej tylko życie, 

więc idziem żyć! 

Świty się bielą, 

otwórzmy bramy! 

Hasło wydane: 

Wstań! W słońce idź! 

Ramię pręż, słabość krusz, 

Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ! 

Na jej zew w bój czy trud! 

Pójdzie rad harcerzy polskich ród! 

Słowa: Ignacy Kozielewski 

 


