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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. Zdrowo i sportowo 

7. Zagrajmy razem 

8. Cykl: Wielcy Polacy 

 

Co nas czeka w marcu?   

➢ 06.03. - Pokaz magii – „Świat prawdziwych czarodziejów” – godzina 9.00 Stattlera, godzina 

10.15 – Czorsztyńska 

➢ 09. 03 – Dzień Dziewczynek  

➢ 10. 03  – Wykłady  dla przedszkolaków – prowadzi prof. Anna Karwińska z Uniwersytetu 

Ekonomicznego: 

- godzina 10. 00 – grupy 5 latków  „Potęga wyobraźni” 

-godzina 10.45  – grupy 6 latków  „Dlaczego warto się uczyć” 

➢ 19. 03 – warsztaty plastyczne:  

 - godzina  9.00 – Żyrafki,  

- godzina 10.00 – Krasnoludki,  

- godzina 11.00 – Pszczółki, 

➢ 23. 03  – Powitanie wiosny – teatrzyk dwujęzyczny „Opowieść o ziarenku”- godzina 9.00 – 

Stattlera, godzina 10. – Czorsztyńska  



POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

 

Wyścig żabek 

 

Pewnego razu żabki zorganizowały sobie wyścigi. Celem było dotarcie na szczyt 

wysokiej wieży. Na miejscu znajdował się tłum widzów. Mnóstwo ludzi przyszło, żeby 

dopingować żabki.  

I zaczął się wyścig. 

Ponieważ widzowie nie wierzyli, że żabki są w stanie dotrzeć na szczyt wieży, powszechne 

były głosy: 

- Jaka szkoda ! Te żabki nigdy nie zdołają …Nie będą w stanie…                             

I w efekcie żabki zaczęły powoli rezygnować. 

Ale była wśród nich jedna, która się nie poddawała i uparcie 

wspinała do góry. 

Tłum wciąż szemrał : 

- Jaka szkoda! Nie uda im się. Biedaczki, nie są w stanie pokonać 

takiej wysokości...  

Żabki, jedna za drugą, rezygnowały z wyścigu, oprócz jednej, która kontynuowała 

wspinaczkę, coraz to pewniej pokonując kolejne odcinki. I to ona jako pierwsza dotarła do 

mety, tym samym wygrywając wyścigi. Wszystkie pozostałe zrezygnowały. 

Zgromadzeni widzowie byli ciekawi, jak to się stało? Kiedy zapytali żabkę - 

zwyciężczynię wyścigu, jak udało jej się tego dokonać, odkryli, że była ona głucha! 

Są ludzie mający negatywny wpływ na innych, tacy, którzy potrafią niszczyć cudze 

marzenia i nadzieje. 

Pamiętajmy, że nasze słowa mają często moc sprawczą. Dlatego zawsze uważajmy na 

to, co mówimy, i bądźmy pozytywnie nastawieni do innych. 

Bądź głuchy, kiedy ktoś mówi, że nie uda ci się zrealizować swoich marzeń. 



W trudnych chwilach słowo zachęty pomaga pokonać lęki i słabości, natomiast czyjeś 

powątpiewanie, brak wiary może nas zranić, zniechęcić i zniszczyć nasze marzenia. 

Ostrożnie wypowiadajmy zatem swoje sądy o innych, aby ich nie skrzywdzić, nie 

sprawić im przykrości. Poznajmy najpierw fakty. Niech z naszych 

ust zawsze padają słowa otuchy. Wspierajmy tych wszystkich, 

którzy proszą i potrzebują naszej pomocy. 

 

                               

Źródło: miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, nr 6/2014, s. 22-23.  



Uśmiechnij się – zasłyszane w przedszkolu…. 

 

 

Grupa Pszczółki: 

➢ -Nie zostawię się na pastwę losu. 

-Ciociu kim jest pastew? ☺ 

 

➢ Przed występem:  

- Super że dotarłeś do nas. Mam nadzieję że dobrze się czujesz.  

- Ciociu dlatego tak długo bo... IDŁEM powoli. ☺ 

 

Grupa Żabki: 

➢ Próba przed przedstawieniem, nauka roli: tekst do powtórzenia „wonna mirra”, 

chłopiec powtarza: „wodna firma” ☺ 

 

Grupa Żyrafki: 

➢ Kakałoło - kakao  

➢ Kakawinka- kawa inka 

 

Grupa Misie: 

➢ -Ciociu ile ty masz lat? 

- Julcia mam 33 lata. 

-O Matko! 33 to prawie jak 100!! ☺ 

 

 

Źródło: grupy przedszkolne.  



 

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 

Poczucie winy u rodziców 

 

Poczucie winy to trudne, przykre uczucie. Jednak dla rodzica może być sygnałem: 

„Jestem dobrym rodzicem dla swojego dziecka, ale mogę być jeszcze lepszym!”. Czy 

poczucie winy jest zawsze uzasadnione? Czy rzeczywiście pomaga być lepszym rodzicem? 

A może raczej staje się hamulcem, czymś, co powstrzymuje rodzica przed zmianą 

i rozwojem? Może powoduje, że rodzic zamiast zainwestować swoją energię w codzienne 

sprawy, traci ją na „rozpamiętywanie swoich win”? Wówczas skupia się na sobie w sposób, 

który nie pomaga, nie przynosi żadnych korzyści ani rodzicowi, ani dziecku, nie prowadzi do 

zwiększania rodzicielskich kompetencji. 

Czujesz się winny, gdy mówisz dziecku „nie”? 

Przyglądnij się temu! 

Podstawowe potrzeby dziecka muszą być zaspokajane  regularnie i niezwłocznie. 

Jednak nie wszystkie potrzeby, jakie zgłasza dziecko - przede wszystkim dziecko już starsze, 

począwszy od wieku przedszkolnego – należą do podstawowych. Dobry rodzic stara się 

rozróżniać jedne od drugich. 

Nie - moje dziecko najprawdopodobniej nie potrzebuje koniecznie „dziesiątego” zestawu 

klocków, kolejnej godziny oglądania bajek lub grania w grę komputerową, każdorazowego 

kupienia w sklepie nowej zabawki lub słodyczy, wszystkich zabawek dostępnych w danym 

momencie do swojego wyłącznego użytku, całej sofy dla siebie(i tym podobnych). 

Tak - moje dziecko potrzebuje, abym zauważyła, usłyszała, przyjęła do wiadomości jego 

uczucia i potrzebę, nawet jeżeli nie mogę lub nie zgodzę się jej spełnić. 

Tak - moje dziecko potrzebuje mojej uwagi, kontaktu wzrokowego, przytulenia, wysłuchania, 

zrozumienia, rozmowy, wyjaśnienia. 

 



Tak - moje dziecko potrzebuje mojej pochwały, uśmiechu, aprobaty. 

Tak - moje dziecko potrzebuje także granic, zakazów i nakazów, wskazówek i podpowiedzi, 

jak postąpić w konkretnej sytuacji. Pokazuję więc dziecku, jak się powinno zachować, ale nie 

narzucam mu, jak powinno się czuć. Uczucia dziecka staram się zrozumieć, przyjąć, czasem 

odzwierciedlić. Ponieważ moje dziecko potrzebuje tego, aby nauczyć się rozpoznawania, 

rozumienia i klasyfikowania swoich potrzeb, potrzebuje zrozumienia tego, że inni ludzie też 

mają swoje własne myśli, uczucia i potrzeby, potrzebują kształtowania w sobie postawy 

cierpliwości, wytrwałości, umiejętności odraczania pewnych potrzeb, oczekiwania na 

nagrodę, szeroko pojętego „dzielenia się”. 

 

Czy jesteśmy dobrymi rodzicami? 

Jeśli rodzice zadają sobie to pytanie, to już jest sygnał, że są, a przynajmniej mają 

predyspozycje do bycia dobrymi rodzicami. Dobry rodzic, a precyzyjniej ujmując 

„wystarczająco dobry” rodzic, jest zdolny do autorefleksji' zmotywowany, by się rozwijać, 

zmieniać i dojrzewać wraz ze zdobywaniem rodzicielskiego doświadczenia. Dobry rodzic to 

taki, który potrafi uczyć się na błędach, wyciągać wnioski z niepowodzeń. A jeśli pojawi się 

u niego poczucie winy – nawet uzasadnione, nie poprzestaje na samokrytyce blokującej 

działanie, ale w sposób dojrzały bierze odpowiedzialność i podejmuje konsekwencje 

związane z zaistniałą sytuacją. 

 

Polecane do poczytania: 

Elementarz dla rodziców, Mycielski Jacek 

Wydawnictwo: Rosikon Press, 2017 

 

  



MAŁY ARTYSTA 
 

 

 

Na kartonie przyklejamy trzy słomki (zgięte, których końcówki możemy lekko 

obciąć). Z płatków higienicznych wycinamy kwiaty i doklejamy je nad słomką. Na dole 

kartonu przyklejamy kawałki białego materiału lub chusteczki higieniczne - imitujące śnieg. 

Materiały: 

• zielony karton A4 

• 3 płatki kosmetyczne 

• 3 zielone słomki 

• biały materiał lub chusteczka higieniczna 

• klej magiczny 

• nożyczki 

 

Źródło: https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/611-przebisniegi 

  



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/4380 



ZDROWO I SPORTOWO 

 

Źródło: http://zdrowoisportowo.edu.pl/wp-content/uploads/2019/08/wiosna_schemat.pdf   



ZAGRAJMY RAZEM 

 

 

Źródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/3053 



Cykl: WIELCY POLACY 

 

Witold Lutosławski (1913-1994) 

 

Dyrygent, kompozytor i pianista. Podobnie jak Chopin, inspirował się muzyką 

ludową, ale wprowadzał wiele nowych rozwiązań do swoich utworów. Komponował też 

piosenki, w tym wiele dla dzieci.  

 

 


