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Pączki. 

Tańczy na wietrze gałązka 

Cała w wiosennych pączkach. 

A w każdym cicho płacze 

Listek- niemowlaczek. 

Płacze, płacze i nic nie wie, 

Że będzie liściem na drzewie. 

I, ze pod koniec wiosny 

Będzie zupełnie dorosły. 
 
 

A w tym numerze m. in. :   

 Być mądrym rodzicem 

 Poczytaj mi mamo… 

 Z dzieckiem w kuchni 



 

Być mądrym rodzicem... 

 

Poznaj  

swoje dziecko 
 

Gdyby ktoś zapytał – „Czy znacie swoje dziecko?”  Każdy rodzic bez 

wahania odpowie  - Oczywiście! Znamy je doskonale. Przecież wychowujemy 

je od momentu przyjścia na świat. To my opiekujemy się nim, dbamy o nie. To 

my zapoznajemy je ze światem i wprowadzamy w życie,  zaspakajamy 

potrzeby. 

Czy ktokolwiek może znać dziecko bardziej niż kochający rodzice – osoby 

najbliższe? 

 A jednak zdarzają się sytuacje w których rodzice są zaskoczeni 

zachowaniem dziecka, nie potrafią wyjaśnić dlaczego jest właśnie takie. Sami 

stwierdzają, że ich wiedza o dziecku, jego cechach psychofizycznych  jest 

niewystarczająca.  

 Refleksje pojawiają się najczęściej gdy dziecko zaczyna sprawiać kłopoty 

wychowawcze lub ma trudności w nauce, ale także wtedy gdy trzeba podjąć 

ważną decyzję o wcześniejszym posłaniu dziecka do szkoły. Poznanie drugiego 

człowieka nie jest łatwe i wymaga dużego wysiłku. 

Konieczne jest  uświadomienie sobie, że systematyczne poznawanie 

własnego dziecka stanowi podstawę właściwego oddziaływania 

wychowawczego. 

Warto podjąć trud wszechstronnego poznania dziecka, gdyż wnikliwa 

znajomość i systematyczne śledzenie jego rozwoju pozwala rodzicom na lepsze 

rozumienie jego potrzeb, przeżyć, reakcji i właściwego zaspakajania ich. A w 

konsekwencji stawiania dziecku właściwych wymagań, nie przekraczających  

jego możliwości, ale też nie zbyt niskich, aby motywować dziecko do 

nieustannego wysiłku i pracy nad sobą.         

 



Do zdobycia pełnej, bogatej i przestronnej wiedzy o dziecku  konieczne 

jest także pewne przygotowanie. Należy zastosować różnorodne metody takie 

jak: 

 obserwacja, rozmowy z dzieckiem 

 analiza wytworów pracy dziecka 

 wysłuchanie opinii specjalistów o dziecku 

 korzystanie z literatury  

 

Co należy wiedzieć o dziecku? 

 Czy stan zdrowia i rozwój fizyczny jest prawidłowy 

 Jak przebiega rozwój motoryczny i manualny dziecka 

 Czy dziecko prawidłowo spostrzega i potrafi obserwować 

 Czy potrafi wyobrażać sobie 

 Czy dziecko ma dobrą pamięć 

 Czy dziecko potrafi się wypowiadać 

 Jak rozwija się myślenie dziecka 

 Czym interesuje się dziecko 

 Jak przebiega rozwój emocjonalny 

 Jak układają się kontakty dziecka z ludźmi 

 Dziecko a wytwory ludzkiej pracy i wartości materialne 

 Czy dziecko lubi zwierzęta 

 Jaki jest stosunek dziecka do siebie samego  

 Czy dziecko jest aktywne 

 Jakie są potrzeby psychiczne dziecka 

 Rozwój osobowości dziecka 

 

Jeżeli zechcą państwo skorzystać z pomocy naszego przedszkola w 

zdobywaniu  wiedzy o swoim dziecku,  zapraszam do rozmów z 

nauczycielkami i specjalistami w naszym przedszkolu.  

Polecam także literaturę dla rodziców dostępną w naszej biblioteczce 

dla rodziców. 
 

Literatura: 

Red.  W. Pomykało „Vademecum dla rodziców” 

H. Filipczuk „Poznaj swoje dziecko” 

E. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska „Dziecięca matematyka 

 

 
Opracowała Anna Mińska nauczyciel – reedukator 



Poczytaj mi mamo… 

 
,,Wiosna tuż, tuż…”               

Wojciech Widłak        

 

- Zobacz, Kajtku, ale urósł! 

 Gabrysia podsunęła doniczkę tak, że 

mój nos znalazł się tuż, tuż obok 

czegoś, co wyglądało jak pojedyncza 

zielona trawka. Pachniało jednak 

zupełnie inaczej! Szczerze mówiąc, 

nie przepadałem za tym zapachem. 

- Szczypiorek – powiedziałem. 

- Piękny, prawda? I jak cudnie 

pachnie! 

- Gabrysia była radosna, wolałem jej nie mówić, że mam trochę inne 

zdanie. 

- Na razie rośnie tylko tu, w doniczce na oknie, ale niedługo za oknem 

też się zazieleni. Zima się już kończy. Przyjdzie wiosna. Ostatnio 

wszyscy rozmawiają o wiośnie. 

- Pani mówiła, że niektóre ptaki już wracają do nas z ciepłych krajów 

– powiedział Jaś. 

- Na przykład czubate czajki i małe pliszki. Czują wiosnę. A nie 

mówiłem? 

- U dziadków w ogrodzie widzieliśmy przebiśniegi – pochwalił się 

Sebek. 

- I krokusy – dodała Jagódka. 

- Już niedługo wiosna. 

No nie! Znowu. Już chciałem coś powiedzieć, gdy usłyszałem: 

- A ja widziałam pączki na krzaku forsycji. Może jutro przyniosę. – 

powiedziała Gabrysia. 

Bardzo się ucieszyłem i zawołałem: 

- Koniecznie przynieś! Mniam, mniam. 

Wszyscy spojrzeli na mnie zdziwieni. 

- Chcesz jeść krzak?- zapytała Jagódka. 



- Dlaczego krzak?- teraz ja się zdziwiłem. 

- Pączki! Nie wiedziałem tylko, że rosną na krzaku. 

- Oj, Kajteczku – pogłaskała mnie Jagódka. 

- Pączki na krzaku nie są do jedzenia. Z pączków za kilka dni rozwiną 

się kwiatki. 

Trochę się zawstydziłem, ale nie muszę przecież wszystkiego 

wiedzieć, prawda? Poza tym myślę, że nie tylko ja bym się ucieszył, 

gdyby na krzakach wiosną rosły ciastka.  

 
Opracował Ałła Pasek 

 

Pokoloruj mnie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Dzieckiem w Kuchni  
 
  Dziecko w kuchni wcale nie musi przeszkadzać 

 
Dzieci uwielbiają spędzać czas w kuchni, próbując się bawić w kucharza. 

Nie zawsze jesteśmy z tego zadowoleni, próbując przeganiać plączące się pod 

nogami pociechy, pozostawiające po sobie głównie bałagan. 

 Co robicie, gdy wasze dziecko chce pomóc w kuchni? Prawda jest taka, 

że w przypadku większości z nas do głosu pcha się niestety – przyziemna myśl 

 Kto to potem posprząta?  
Dziecko w kuchni to pewne jak w banku, pobojowisko, zmywanie nie tylko 

naczyń, ale tez podłogi, może nawet ścian. Nikt nie zgłasza się na ochotnika do 

takich nadprogramowych prac. Przy wiecznym zaganianiu, przy 

nawarstwiającym się z dnia na dzień zmęczeniu, tak się chce skorzystać  

z kuszącej myśli” Zrobię sama, będzie szybciej, taniej i czyściej” Również 

nasuwa się myśl „Przecież jak zamówimy pizzę i razem ją zjemy, to też będzie 

w porządku, wspólnie spędzimy czas, pogadamy”. 

 Dzieci wpuszczone do kuchni nie tylko brudzą, brudzą niejako przy 

okazji. Przede wszystkim poznają świat smaków, swoje własne możliwości. Z 

rzeczy sypkich, płynnych, dziwnych i oddzielnie nic nie znaczących mogą 

stworzyć wspólnie z dorosłymi coś pysznego  

Dzięki wspólnemu przyrządzaniu posiłków kuchnia stanie się miejscem 

fantastycznej zabawy rodziców z dziećmi, miejscem, w którym możemy uczyć 

je samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności i wielu innych 

pożytecznych rzeczy, wreszcie miejscem, w którym możemy- jakby przy okazji 

– pielęgnować i rozwijać więź z naszymi dziećmi. A jeśli przy tym, wraz z 

dziećmi, przygotujemy coś pysznego, tym większa satysfakcja. 

 

A oto kilka przykładów, które możemy przygotować wspólnie ze swoimi 

pociechami: 

 

 

BANANOWE PLACUSZKI: 
 

Składniki: 

 Mąka pszenna 5 łyżek 

 Mąka ziemniaczana 2 łyżki 

 Banany dojrzałe 5 sztuk 

 Jajka 2 szt. 

 Śmietana lub jogurt 1/3 szklanki 



 Cukier 1 łyżka 

 Sok z cytryny 2-3 łyżki 

 Rodzynki 1 garść 

 Proszek do pieczenia ½ łyżeczki 

 Olej do smażenia 

 

Sposób przyrządzenia: 

Banany obieramy i rozgniatamy widelcem. Mąkę pszenną mieszamy z 

ziemniaczaną i proszkiem. Następnie wbijamy jajka i mieszając powoli 

wlewamy śmietanę lub jogurt. Gładkie ciasto doprawiamy sokiem z cytryny, 

dodajemy cukier, banany oraz rodzynki. Starannie mieszając. 

Nabieramy łyżką i kładziemy porcje ciasta na rozgrzanej patelni na plej i 

smażymy z obu stron na rumiano 

Posypujemy cukrem pudrem 

 

 

SERNICZKI: 
 

Składniki: 

 2 serki homogenizowane waniliowe 

 2 galaretki cytrynowe 

 200g mieszanych bakalii 

 Masło do posmarowania foremek 

 Kandyzowane owoce lub orzechy do dekoracji 

 

Sposób przygotowania: 

Bakalie drobno posiekać. Galaretki rozpuścić w 2 szklankach gorącej 

wody, ostudzić i odstawić do stężenia. Do dużej miski przełożyć serki, 

wymieszać z bakaliami, dodać tężejącą galaretkę, wymieszać. Foremki 

wysmarować cienką warstwa masła, napełnić masą serową, wyrównać 

powierzchnię, włożyć do lodówki. Kiedy serki całkowicie zastygną wyjąć 

je, posypać kandyzowanymi owocami lub orzechami 

 

 

 

 

 SMACZNEGO 
 

Opracowała Danuta Maksymiuk - Trompka 

 

 



Znajdź w diagramie nazwy wiosennych miesięcy. 
Opracowała Beata Ostrowska 



Zabki z wydmuszek 
 

Do wykonania zwierzątek 

potrzebne są wydmuszki.  

Przed malowaniem trzeba odtłuścić 

powierzchnię jajek — można umyć 

je płynem do mycia naczyń lub 

przetrzeć ściereczką umoczoną w 

occie. Do malowania można 

wykorzystać farby akrylowe, które 

nanosi się pędzelkiem.  

Gdy jajka są pomalowane i suche, 

należy utrwalić farbę lakierem. 

 

 
1. Przygotować kulki z waty i szklane oczy. Stopy z podstawką 

wyciąć z kartonu. Na części wydmuszki namalować żółty 

owal i otoczyć go jasnozielonym pasem. 

2. Resztę wydmuszki pomalować na ciemnozielone Nos i buzię 

zaznaczyć na czarno. Oczy przymocować do kulek z waty i 

nakleić na wierzchu. Wydmuszkę przykleić do podstawki. 

 
 

 

Opracowała Ewa Grodzińska 
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