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  Witamy w  maju: miesiącu 
pięknym, zielonym, zachęcającym 
do spacerów i wypraw. Maj jest 
miesiącem różnych świąt                      
i uroczystości – tych najbardziej 
znanych i kultywowanych                 
i tych nietypowych Jednak 

najważniejszym majowym świętem jest….. Dzień Matki.  

 

 

 

 

 

 

W ten piękny i radosny 

dzień pragniemy złożyć 

wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia: długich lat         
w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności, spełnienia 

najskrytszych pragnień, samych cudownych chwil w życiu     
 i nieustającej pociechy ze swoich dzieci.  

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem gazetki 

przedszkolnej . 

Justyna Dębowska 
Anna Wrona 



1. Kącik urodzinowy 
 

Urodzinki w kwietniu obchodzili: 

 Grupa „Słoneczka” 
-Błażej 
-Krzyś 

 Grupa „Pszczółki” 
-Tadzio 

 Grupa „Gumisie” 
-Mateuszek 

 Grupa „Kaczuszki” 
-Marlenka 

 Grupa „Króliczki” 
-Nikodem 

 Grupa „Żyrafki” 
-Róża 
-Ania 

 
Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, spełnienia 

wszystkich marzeń oraz samych cudownych chwil 
życzą Przedszkolaki oraz Ciocie 

 
 
 

 

 

 



2. Poczytaj mi Mamo! Poczytaj mi Tato! 

 

 

 

 

„Latawiec i wiatr” - Paweł Księżyk 

 

Czy puszczałeś kiedyś latawca? A może widziałeś go jak daleko w górze 

kołysze się  i kręci na wietrze. Szybuje wysoko, wysoko. Posłuchaj więc historii 

o takim latawcu.  

 

Duży i kolorowy uwielbiał latać 

wśród chmur. Dostojnie i pełny dumy 

szybować na niebie. Podziwiać cały świat, 

który wydawał się taki malutki gdy patrzył 

na niego z góry. Tu na górze lubił 

zatrzymywać się w jednym miejscu i tylko 

wystawiać się z coraz to  innej strony do 
słońca. W tym wspaniałym stanie 

przeszkadzało mu tylko jedno. Wiatr, 

zamiast lekkimi podmuchami chłodzić od słońca potrafił mocno dawać się                  
we znaki. Czasami popychał tylko go w górę, czy w dół wyrywając z błogich 

marzeń. Jednak innym razem uderzał mocno i nagle, gdy latawiec się tego 

zupełnie nie spodziewał. Rzucało nim mocno na wszystkie strony. Latawiec 

często wpadał wtedy we wściekłość. Cały czerwony i roztrzęsiony krzyczał na 

wiatr. Wicher jednak nie ustawał i dął silnie i porywiście. Zamiast spokojnego 

szybowania latawiec miotał się i kręcił. Naprężając się próbował pokonać 

podmuchy. Ale to na nic – wpadł w korkociąg i kręcąc się opadł w końcu 

kawałek w dół. Zdenerwowany do ostateczności zaczął wreszcie wykrzykiwać 

obelgi i wygrażać swemu znienawidzonemu towarzyszowi.  I nagle wiatr zaczął 

cichnąć. Porywiste pchnięcia zamieniły się stopniowo w spokojny podmuch by 

wreszcie ucichnąć całkiem. Latawiec na początku nie mógł uwierzyć swojemu 

szczęściu. Spokojnie i płynnie szybował teraz wśród chmur. Wreszcie jego 



krzyki i groźby poskutkowały. Dotarły do tego niewychowanego gbura! 

Zastanowi się następnym razem zanim ze mną zadrze – myślał sobie 
zadowolony. Wiatru przy nim nie było. Cisza, która go otaczała była 

niesamowita. Latawiec rozejrzał się dookoła, a potem spojrzał w dół. 

Zaskoczony zauważył, że ziemia wyglądała tak, jakby była troszkę bliżej. Po 

chwili obserwacji był już pewien – obniżał się coraz szybciej. Spróbował unieść 

się do góry. Zawsze to było bardzo łatwe i pomagał mu w tym wiatr. Po nim 

mógł się wspinać wysoko do chmur. Tylko, że teraz go nigdzie blisko nie było.               
A ziemia była coraz bliżej i bliżej. – Wietrze! Wietrzyku! Wiatruniu! Wracaj 
proszę! – zawołał. – Przepraszam za to co wykrzyczałem do Ciebie! – zawołał 

już na dobre przestraszony rozglądając się dookoła. W ostatniej chwili, tuż nad 

ziemią podmuch zatrzymał latawiec. Świszcząc głośno wiatr pojawił się                
i zakręcił nim kierując go wreszcie w górę. – Obiecuję, że już na Ciebie nie będę 

tak krzyczał. – powiedział latawiec pokornie – Wiesz co? Mi też Ciebie 

brakowało. – powiedział wiatr śmiejąc się głośno – Z tobą u górze jest 

przyjemniej i bardziej kolorowo. Ja też obiecuję, że postaram się aż tak 

gwałtownie nie dmuchać. I zakręcili razem jeszcze jedno kółko blisko ziemi. 

Tym razem na zgodę. Poproś następnym razem Tatę żebyście razem popuszczali 

latawca. Wybierzcie pogodny i słoneczny dzień, ale taki kiedy jednocześnie 

wiatr będzie silny i porywisty. Latawiec będzie się Wam miotał i nie będzie 

łatwo go wznieść do nieba. Nie złość się jednak na wiatr. Bo to dzięki niemu da 

on radę polecieć w końcu wysoko do nieba i na długo tam pozostać. Bo latawiec 
sam bez wiatru nie poleci. A gdy latawiec jest w górze i niebo i wiatr są dużo 

weselsze.  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło   :https://bajki-zasypianki.pl/bajki/latawiec-wiatr 

 



3. Lektura dla Rodziców 

 

Logopedyczne wskazówki praktyczne dla rodziców 

Opracowała: mgr Marta Dudzicka 

 

 

Ważnym elementem profilaktyki wad 

wymowy jest świadomość rodziców          
i najbliższego otoczenia dziecka. 

Rodzicu: 

1.ZWRÓĆ UWAGĘ NA SPOSÓB ODDYCHANIA DZIECKA 

Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się odbywać przez 

nos. Jeśli przy oddychaniu dziecko ma otwartą buzię powinno Cię to 

zaniepokoić. 

2.BY DOBRZE MÓWIĆ TRZEBA DOBRZE SŁYSZEĆ 

Jeśli musisz powtarzać polecenie lub prośbę kierowane do dziecka, sprawdź 

jego słuch. 

3.MÓWIĄC DO DZIECKA NIE SPIESZCZAJ FORM WYRAZÓW 

Tylko właściwa wymowa i zachowanie poprawnych form gramatycznych dadzą 

pożądany efekt w postaci prawidłowej wymowy. 

4.UCZ DZIECKO GRYZIENIA  

Od momentu gdy tylko zaczniesz podawać pokarmy stałe. Gryzienie 

marchewki, jabłka, skórki od chleba wpływa na prawidłowe połykanie 
pokarmów, ułożenie zębów i żuchwy oraz prawidłowe ruchy języka. 

5.CODZIENNIE CZYTAJ DZIECKU NA GŁOS  

Przynajmniej 20 minut, dziecko poprawia swoją wymowę, doskonali starając się 

naśladować to co słyszy od otoczenia. Wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć 

werbalną, koncentrację uwagi, umiejętność budowania zdań. 



6.PODCZAS CZYTANIA NIECH 
TWOJE DZIECKO OPOWIADA 

Treść ilustracji, naśladuje różne 

dźwięki, odgłosy ( szum wiatru, 

pukania, odgłosy zwierząt) 

7.ZACHĘCAJ DZIECKO DO NAUKI WIERSZY NA PAMIĘĆ, 

RYMOWANEK 

Jest to doskonała forma ćwiczeń utrwalających wyrazistą wymowę. Rytm              
i koordynacja mają ogromne znaczenie dla rozwoju płynnej i zrozumiałej 

mowy. 

8.WPROWADŹ DO ZABAWY GIMNASTYKĘ BUZI I JĘZYKA 

Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne. Niech to będzie zabawa dla 

Ciebie i dziecka. O tym jak je prowadzić zapytaj logopedę dziecka. 

9.ĆWICZENIA WYKONUJCIE SYSTEMATYCZNIE 

Tylko wtedy przyniosą one efekt. 

10.OGRANICZ OGLĄDANIE TELEWIZJI  

Przekaz telewizyjny jest mało zrozumiały dla dziecka. Jeśli już staraj się 

wybierać wartościowe programy.  Bądź zawsze zorientowanym , co dziecko 

ogląda. Nie zostawiają włączonego telewizora, jeśli nikt go nie ogląda. 

11.DBAJ O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ RUCHOWY 

Zachęcaj do biegania, wspinania się po drabinkach, jazdy na rowerze, rolkach, 
hulajnodze. Usprawniaj motorykę palców poprzez wydzieranie, naklejanie, 

lepienie, malowanie, rysowanie. 

12.DBAJ O MOCNĄ WIĘŻ 

EMOCJONALNĄ  

Głaskaj, przytulaj, chwal dziecko! Zachęcaj to 
do kontaktów werbalnych. 

 

 



4. Podróże małe i duże 
 

Tym razem zabieramy Was w podróż do jednej z najpiękniejszych dolin, 

zwłaszcza wiosną, czyli do Doliny Chochołowskiej 

 

 

Dolina Chochołowska to 
największa i najdłuższa 

dolina w polskich Tatrach. 
Znajduje się ona na skraju 

polskich Tatr Zachodnich. 
Dolina Chochołowska 

pokryta jest głównie lasami 

świerkowymi, szczyty i 

granie wokół doliny są bardziej trawiaste, co w okresie jesiennym sprawia,             
iż zaobserwować można eksplozję różnych kolorów od jaskrawoczerwonych, 

przez fiolet, oraz kolor żółty i ciemnozielony. Wiosną zakwitają tu masowo 

krokusy. W Dolinie Chochołowskiej odbywają się również rykowiska jeleni, 

żyją tu niedźwiedzie czy świstaki tatrzańskie. W tym wpisie umieściliśmy garść 

informacji, które pomogą wam zaplanować waszą wycieczkę do Doliny 
Chochołowskiej. Znajdziecie tu wskazówki odnośnie dojazdu i parkingów, 

jakimi szlakami podążać aby dojść do doliny oraz szczegółową relację                  
z wycieczki. 

Szlaki do Doliny Chochołowskiej 

Przez Dolinę Chochołowską prowadzi jeden szlak turystyczny, który 
zaprowadzi was prosto na Polanę Chochołowską. Dzięki licznym połączeniom z 

innymi szlakami polana ta jest świetnie skomunikowana z innymi partiami Tatr. 

Możecie między innymi dotrzeć z niej do Doliny Kościeliskiej, na szczyt 

Grzesia, na Rakoń czy na Trzydniowiański Wierch.  

Trasa na Polanę Chochołowską 
Czas: 4,5 godziny. Dystans: 15 km. Suma podejść: 416 m. 

Jest to najłatwiejszy wariant trasy wycieczkowej, na którą możecie wybrać się      
o każdej porze roku wraz z całą rodziną. Szlak prowadzący na Polanę 



Chochołowską jest bardzo łatwy do pokonania, nie ma tu żadnych stromych 

podejść ani przeszkód terenowych. Na całej trasie marszu będziecie wędrować 

szeroką żwirową drogą, która zaprowadzi was prosto do Schroniska PTTK            
na Polanie Chochołowskiej. Na tą trasę śmiało możecie zabrać wózek dziecięcy, 

nadaje się też idealnie na wycieczkę rowerową. Czekają tu na was wspaniałe 

widoki, szum wody w potoku i wspaniała górska atmosfera. 

Dojazd i parkingi do Doliny Chochołowskiej 

Wycieczkę do Doliny Chochołowskiej rozpoczynamy na Siwej Polanie, która 
znajduje się we wsi Witów w gminie Kościelisko. Jeżeli spędzacie czas w 

Zakopanem, to na miejsce dojedziecie samochodem drogą 958 przez Kiry lub 

jeżeli nie chcecie poruszać się samochodem, możecie dojechać na miejsce 

busami, które regularnie kursują z Zakopanego. Siwa Polana leży w odległości 

około 10 km od Zakopanego, czas dojazdu na miejsce to około 15 minut w 

zależności od natężenia ruchu. 

Jeżeli na miejsce wybieracie się swoim autem to na miejscu będziecie mieli 

kilka parkingów do wyboru. My sugerujemy skorzystanie z największego 

parkingu położonego tuż przy wejściu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

Obsługa Parkingu Witów-Siwa Polana pobiera ok. 15 zł za cały dzień 

parkowania. Ceny na miejscu mogą się oczywiście różnić w zależności od 

natężenia ruchu turystycznego dlatego po dojechaniu na miejsce warto zapytać 

obsługę parkingu o aktualne ceny parkowania. 

Ceny biletów wstępu 

Wejście na teren Tatrzańskiego Parku 

Narodowego jest płatne. Ceny biletów 
wstępu wynoszą 7 zł za bilet 

normalny oraz 3,50 zł za bilet ulgowy. 
Istnieje również możliwość zakupu biletu 7-
dniowego oraz biletu dla grup 
zorganizowanych. Bilety wstępu można zakupić w kasie biletowej przy wejściu 

na szlak jak również przez Internet. Kupując bilet przez Internet należy go 

później okazać w formie elektronicznej na przykład na ekranie telefonu 

komórkowego w formie kodu QR. Aktualne ceny biletów wstępu znajdziecie na 

stronie TPN.  



Wyruszamy z Siwej Polany 

Początek wycieczki upłynie wam na spokojnym spacerze asfaltową drogą            
i podziwianiu Siwej Polany. Znajdziecie tu zagrodę, na której pasą się owce, 

bacówki, w których będziecie mogli kupić podhalańskie oscypki oraz miejsce 
pamięci z krzyżem z 1809 roku. Kiedy dotrzecie do linii drzew na horyzoncie, 

asfaltowa droga ustąpi miejsca drodze żwirowej, która będzie wam towarzyszyć 

już aż do samego końca wycieczki. Kolejnym etapem wycieczki przez Dolinę 

Chochołowską jest marsz wzdłuż Chochołowskiego Potoku w stronę Polany 

Huciskiej. Jeżeli myślicie że będzie to monotonna wędrówka, podczas której nie 

będzie się działo nic ciekawego to mamy dla was dobrą wiadomość. Na szlaku 

miniecie kilka ciekawych miejsc, które urozmaicą wam całą wycieczkę. 

Chochołowski Potok płynie bardzo blisko szlaku, będziecie mogli śmiało 

podejść i zanurzyć dłoń w lodowatej wodzie spływającej z gór. Ponadto jeżeli 

nie macie ochoty na długą wędrówkę zawsze możecie skorzystać z kursującej 

przez Dolinę Chochołowską kolejki turystycznej „Rakoń”. Jest to kolejka 

przewożąca turystów z Siwej Polany na Polanę Hucisko. Kolejka „Rakoń” to 

stylizowany na kolej ciągnik spalinowy ciągnący dwa wagoniki z miejscami 

siedzącymi dla 50 osób. Za Polaną Huciską znajdziecie kolejną atrakcję 

czyli Niżnią Chochołowską Bramę, na której znajdziecie pomnik Powstania 
Chochołowskiego z 1846 roku. Nieco dalej znajdują się też źródła 

Chochołowskiego Potoku, które można oglądać wprost ze szlaku. Dzięki takiej 

ilości atrakcji wędrówka na pewno nie będzie monotonna, do tego czas umilać 

wam będą otaczające was wspaniałe krajobrazy. 



Po minięciu Niżnej Chochołowskiej bramy nadal będziecie wędrować wzdłuż 

Chochołowskiego Potoku w stronę Polany Trzydniówki. Na trasie wycieczki 

jeszcze kilkukrotnie będziecie mieli okazję zaobserwować w jaki sposób cały 

potok zasilany jest z okolicznych źródeł. Woda często wytryskuje wprost ze skał 

i wpada prosto do chochołowskiego potoku. Za Polaną Huciską w niewielkiej 

odległości od szlaku znajduje się też 

wiele jaskiń. Jedną z nich jest na 

przykład Dziura nad Potokiem, która 

ma długość około 150 metrów                
i w której wnętrzu znajduje się 

podziemne jezioro. Jaskinie te nie są 

dostępne dla turystów, są one 

eksplorowane i badane przez 
wprawionych grotołazów. Najwięcej 

takich jaskiń znajduje się za Wyżną 
Chochołowską Bramą niedaleko Leśniczówki Chochołowskiej, którą będziecie 

mijać na waszej trasie. Kiedy miniecie leśniczówkę, będzie to znak że zbliżacie 

się do Doliny Starobociańskiej. Często można zobaczyć tam leżące kłody 

świeżo ściętych drzew, gdyż tak jak już wspomnieliśmy na terenie Doliny 

Chochołowskiej prowadzona jest gospodarka leśna i dozwolona jest wycinka 

drzew. Z tego miejsca pozostanie już tylko 15 minut drogi do Polany 
Trzydniówki, która jest ostatnią polaną przed wejściem na Polanę 

Chochołowską. Tutaj również możecie zastać pozostałości po wycince drzew, 
znajdziecie tu też miejsce na mały odpoczynek przy brzegu potoku. 

Polana Chochołowska 

Na samą Polanę Chochołowską wprowadzi was ścieżka biegnąca wśród 

wysokich świerków. Po przekroczeniu mostku znajdziecie się na otwartej 

przestrzeni, będzie to świadczyło że dotarliście do celu waszej wędrówki, 

czyli Polany Chochołowskiej. Mnogość kolorów, połączenie wysokich 

górskich szczytów porośniętych gęstym świerkowym lasem oraz trawiastych 

zboczy Polany Chochołowskiej robi niesamowite wrażenie. Wielu turystów 

decyduje się na przyjazd do Doliny Chochołowskiej na wiosnę. Jeżeli 

wybierzecie się na polanę na początku kwietnia będziecie świadkami 

niesamowitego spektaklu. Cała polana skąpana jest wtedy w krokusach                
i przybiera fioletowo – zieloną barwę. Jest to wtedy jedna z największych 

atrakcji regionu, która przyciąga corocznie morze turystów z całego świata. Po 



dotarciu do końca szlaku warto spędzić kilka dłuższych chwil na Polanie 

Chochołowskiej ciesząc się pięknymi widokami, słońcem i niepowtarzalnym 
klimatem. Przy końcu czarnego szlaku z kaplicy św. Jana Chrzciciela znajduje 

się miejsce z ławeczkami wręcz idealne na dłuższy odpoczynek. 

 

Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej 

Ostatnim punktem na trasie, w którym zakończymy naszą wycieczkę jest 

Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej. Schronisko to jest czynne 
przez cały rok i oferuje turystom 121 miejsc noclegowych w pokojach 

mieszczących od 2 do 14 osób. W schronisku znajduje się świetlica, całoroczna 

przechowalnia nart, kuchnia i suszarnia ubrań. Pierwsze schronisko na Polanie 

Chochołowskiej powstało z 

inicjatywy Warszawskiego Klubu 
Narciarskiego w latach 1930 – 
1932. Obecny budynek powstał w 

latach 1951 – 1953. W schronisku 
tym przebywał papież Jan Paweł II, 

pobyt ten został upamiętniony 

tablicą pamiątkową a także 

wytyczeniem szlaku papieskiego w 
Dolinie Jarząbczej.  Schronisko jest 
stale oblegane przez turystów, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani noclegiem 

zalecamy skontaktować się ze schroniskiem dużo wcześniej w celu rezerwacji 



miejsc. Na terenie schroniska funkcjonuje również restauracja, która słynie          
ze swojego „Deseru Chochołowskiego„. Podawane są tam domowe potrawy             
a specjalnością jest pstrąg z patelni oraz kotlet chochołowski. Próbowaliśmy, 

polecamy. Powrót  z Doliny Chochołowskiej realizujemy po własnych śladach. 

Polecamy skorzystanie z usług kolejki „Rakoń”, która przewiezie was z Polany 

Huciskiej na Siwą Polanę za niewielką opłatą. Dolinę Chochołowską możecie 

również wykorzystać jako szlak łącznikowy jeżeli planujecie dłuższą wycieczkę              
w wyższe partie Tatr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dolina Chochołowska - wycieczka z Zakopanego (gorskim-szlakiem.pl)  

 

https://gorskim-szlakiem.pl/dolina-chocholowska/


 
5. Mały Artysta 

 

 

 

 

Wiosna już w pełni zawitała do nas. Dlatego, tym razem, zachęcamy do 

zrobienia pracy plastycznej pt. „Wiosenny kwiat”. 

Aby ją wykonać potrzebujesz: 

-kartki w  kolorach: zielony, żółty , różowy niebieski, czerwony , 

pomarańczowy 

-nożyczki 

-klej 

Zaczynamy: najpierw odrysuj na kartce koła np. od szklanki. Następnie złóż je 

na pół i przyklejaj po kolei, tak jak jest to przedstawione na obrazku poniżej. 

Kolejnym krokiem jest zrobienie łodygi i liści. Do tego będziesz potrzebować 

zieloną kartkę. Spróbuj narysować samodzielnie łodygę i liście, wytnij je              
i naklej na kartkę. I praca gotowa! 

 



 
 
 

6. Projekt „Co słonko widziało” 

 

Przypominamy, że nasze przedszkole 

bierze udział w projekcie „Co słonko 

widziało?”. Oczywiście jest to projekt 

realizowany przez nauczycieli, ale jednym z 
zadań jakie mamy do wykonania jest 

zaangażowanie w niego  Rodziców.                
I tutaj mamy prośbę: jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę przyjść do grupy 

swojego dziecka i poczytać wiersze M. Konopnickiej to bardzo zapraszamy. 

Tym razem, w ramach projektu proponujemy dwa  wiersze: „Nasza czarna 
jaskółeczka” oraz „Bocian”. 

 

„Nasza czarna jaskółeczka” M.  Konopnicka 
 

Nasza czarna jaskółeczka 
Przyleciała do gniazdeczka 
Przez daleki kraj, 
Bo w tem gniazdku się rodziła, 
Bo tu jest jej strzecha miła, 
Bo tu jest jej raj! 
 
A ty, czarna jaskółeczko, 
Nosisz piórka na gniazdeczko, 
Ścielesz dziatkom je! 
Ścielże sobie, ściel, niebogo, 
Chłopcy pójdą swoją drogą, 
Nie ruszą go, nie! 

 
 
 
 



„Bocian” M. Konopnicka 

Bociek, bociek leci!  
Dalej, żywo, dzieci! 
Kto bociana w lot wyścignie, 
Temu kasza nie ostygnie. 
Kle, kle. kle, kle, kle! 
 
Bociek dziobem klaska: 
- Wyjdźcież, jeśli laska! 
Niech zobaczę, niech powitam, 
Niech o zdrowie się zapytam. 
Kle, kle. kle, kle, kle! 
 
- A ty, boćku stary, 
Piórek masz do pary; 
Żaby je liczyły w błocie, 
Naliczyły cztery krocie. 
Kle, kle. kle, kle, kle! 
 
Nim skończyły liczyć, 
Już je zaczął ćwiczyć. 
- Oj, bocianie, miły panie, 
Miejże dla nas zmiłowanie! 
Kle, kle. kle, kle, kle! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. Co nas czeka w maju? 

1 maj- Święto Pracy 

2 maj-Święto Flagi 

-3 maj- Święto Konstytucji 3 
maja 

-4 maj- Dzień Strażaka 

-9 maj-Dzień Unii 

Europejskiej 

-20 maj- Światowy Dzień Pszczoły 

-26 maj- Dzień Matki 
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