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WIOSNA 
Rozszczebiotał się skowronek: 

Łąki znowu są zielone! 

Młode listki drzewa mają, 

do gniazd ptaki powracają. 

Kwitną kwiaty, świeci słońce, 

żaby w stawie dają koncert. 

Przyszła świeża i radosna, 

najpiękniejsza w świecie wiosna! 
 
 
 

A w tym numerze m.in.: 
 

 

  Poczytaj mi mamo 

  Być mądrym rodzicem 

  Dziecko w kuchni 

  Wiosenne kwiaty 



Poczytaj mi mamo.  

 
 

 
 

O miodzie i o pszczołach. 
 

 

- Bardzo lubię miód - powiedział Uszatek. 

- A czy wiesz, skąd mamy miód? - spytał Misia Pajacyk Bimbambom. 

- Wiem! – zawołał niedźwiadek. -Ze spiżarni. Stoi tam na półce w słoiku. 

Wszyscy się roześmieli: Pajacyk, Murzynek, a nawet Gumowy Słoń. 

- Chodź, Misiu, na spacer - zaproponował Pajacyk. - Zaraz ci pokażę coś ciekawego. 

Wyszli do ogrodu. Kwitły tam już pierwsze żółte kwiaty. 
Pajacyk przyklęknął nad kwiatkiem. 

- Widzisz… - szepnął. 

Na kwiatku siedziała pszczoła, 

poruszała głową, jakby czegoś szukała 

w głębi kwiatka. 

- Ona zbiera z kwiatka słodki sok. 

Zaraz zobaczymy, dokąd z tym sokiem 

poleci. 

Zamachała pszczoła skrzydłami. 

Poleciała. Miś i Pajacyk pobiegli za pszczołą. 

- Ojej, Pajacyku, jakie kolorowe domki! - 

zawołał Miś. 

- To są ule – objaśnia Pajacyk. –Tam mieszkają pszczoły. Pszczoły znoszą do uli 

słodki sok z kwiatów. Zrobią z niego miód. 

Dokoła latało wiele pszczół. 

- Bzzz… bzz… bzz… - brzęczały nad uchem Misia. 

- Co one mówią? – przestraszył się niedźwiadek. 

 Nie bój się, Misiu – uśmiechnął się Pajacyk. - One mówią na pewno tak: 
 
 

 

Niesiemy słodki sok z kwiatka 

Na miód dla Misia Uszatka… 
 
 
 
 
 

 
Na podstawie bajki Czesława Janczarskiego, opracowała Ałła Pasek.



Być mądrym rodzicem...  

 
 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci. 
 

 
 

Twoje dziecko ma naturalną potrzebę ruchu i musi ją zaspokoić. Umie jeździć na 

rowerze,  próbuje swoich sił na rolkach lub deskorolce. Najchętniej spędzałoby całe 

popołudnia na podwórku. To dobrze, bo dziecko powinno być aktywne. Gdy rozpiera je 

energia, musi ją rozładować. Dlatego nie  warto zatrzymywać go w domu - jeśli pogoda 

na to pozwala, niech spędza czas na dworze. 
 

 

Młodszego przedszkolaka nie można jednak  zostawiać samego na podwórku, 

nawet jeśli się  tego domaga. Starszego należy nauczyć jak bezpiecznie korzystać z 

roweru, rolek, deskorolki. Nie  można też zapominać, że w tym wieku dzieci mają 

bogatą wyobraźnię i tysiąc pomysłów na minutę – nie zawsze dobrych, 

bo nie potrafią jeszcze przewidzieć skutków swojego postępowania. 

Miewają wariackie pomysły. 
 

 

Dzieci  lubią  rywalizować  ze  sobą  o  to,  który  z  nich  jest 

sprawniejszy  i  np.  szybciej  jeździ  na  rowerze.  Bywają  przy  tym 

niezdarne, często się  potykają, przewracają  i niekiedy trudno im w 

krytycznym momencie złapać równowagę. Każdy rodzic powinien 

wcześniej przeprowadzić rozmowę na temat bezpieczeństwa. 
 

 

Należy przedszkolakowi wytłumaczyć, gdzie można jeździć na rowerze i rolkach, 

jaka prędkość jest bezpieczna i co się może stać gdy jeździ się zbyt szybko albo po 

nierównościach. 
 

 

Nie można zapominać że dziecko musi rozumieć zakazy, by mogło ich 

przestrzegać. Ważne też żeby wiedziało że jego zabawa nie może przeszkadzać innym 

uczestnikom. Od początku trzeba przyzwyczajać dzieci, by nosiły kask i ochraniacze 

na kolanach i łokciach. To  pozwoli uniknąć wielu obrażeń. Noszenie ochraniaczy nie 

oznacza że jest się mięczakiem, ale wynika z troski o bezpieczeństwo. Upadek głową o 

beton nawet przy niedużej prędkości może skończyć się tragicznie. 
 
 
 

Opracowała Małgorzata Kuśmierz .



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziecko w kuchni….. 
 

 

Kuchnia może byś wspaniałym polem doświadczalnym dla naszych pociech. Wymiar 

edukacyjny przeplata się z twórczym działaniem uśmiechem i zabawą. 

Nie ma lepszej metody nauki niż przez zabawę, a oto kilka wskazówek czego dziecko 

może się nauczyć pomagając mamie przy domowych obowiązkach: 

  W kuchni dziecko uczy się współpracy, pomagania innym, przestrzegania reguł 

(jeżeli zbliżysz się do piekarnika, koniec zabawy), cierpliwości i 

odpowiedzialności za to, co robi oraz zasad bezpieczeństwa. 

  Maluch zapamiętuje  nowe słowa: nazwy produktów, potraw, czynności. I nie 

tylko, bo przygotowywanie kolacji czy obiadu to okazja, by pogadać o wszystkim 

i w przyjemnej atmosferze. 

  W kuchni dziecko poznaje kształty (okrągłe plasterki pomidora, kwadratowe 

kromki razowca), uczy się liczyć(„ daj trzy ogórki”), dowiaduje się, że jest coś 

takiego jak litr, kilogram, itd. 

  Można razem przeprowadzać eksperymenty. Co się szybciej rozpuszcza? Sól 

czy cukier?  Czy  barwnikami spożywczymi uda się zafarbować mleko? Surowy 

makaron da się połamać, a ugotowany? 

  Szykując posiłek, można pogadać o tym, że marchewka rośnie pod ziemią, a 

czereśnie na drzewach, że rośliny potrzebują światła oraz wody, o tym skąd się 

bierze cukier  oraz sól. Można zasiać na talerzyku rzeżuchę i podglądać jak 

rośnie. 

  Mały kuchcik ma okazję dowiedzieć się, że truskawki i buraki są hodowane w 

Polsce, a banany nie. Można porozmawiać o tym, co to znaczy „ tam gdzie pieprz 

rośnie”, i o tym że nie wszędzie jada się tak samo. 

  Malec poznaje kolory, uczy się komponować, może nawet tworzyć obrazki na 

kanapkach lub  pizzy. Ćwiczy paluszki nie gorzej niż wówczas, gdy lepi coś z 

plasteliny albo wycina. 

  Co jeszcze? Spróbuj i przekonaj się sama! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A teraz propozycja wiosennych pyszności, które łatwo przygotujesz razem z 

dzieckiem: 
 
WIOSENNA SAŁATKA: 

 

 

PRZYGOTUJ: Kilka liści różnych sałat, kawałek świeżego ogórka, kilka rzodkiewek, 

pokrojony szczypiorek, dwa jajka ugotowane na twardo, łyżkę oliwy, przyprawy oraz 

miskę, drewniana łyżkę, nóż i deskę do krojenia. 
 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
 

 

Umyj starannie warzywa pod bieżącą wodą. Liście sałaty podziel na mniejsze części. 

Ogórek pokrój w półksiężyce, a rzodkiewki w plasterki. 

Obierz jajka ze skorupek i potnij na plasterki. 

Przygotuj sos z oliwy i przypraw. 

Na talerzu ułóż sałatę, ogórek, rzodkiewki i jajka. Posyp sałatkę szczypiorkiem i polej 

sosem. 
 

SMACZNEGO!!!  

 
 

Jeżeli pokażemy Malcowi, że jedzenie może być przygodą, a pełnowartościowe, 

zdrowe potrawy mogą być smaczne, to uczymy go tym samym zdrowego podejścia do 

odżywiania. Oczywiście każdy brzdąc marzy o hamburgerze albo batoniku, ale jeśli w 

domu będzie miał atrakcyjne potrawy, nie będzie sięgał po fast food z takim uporem i 

tęsknotą. 
 
 
 

Opracowała Danuta Maksymiuk. 



 

 

Każde dziecko to potrafi!!! 
 
 

Według niżej podanego wzoru możesz zrobić własną łąkę, ozdobę na parapet lub stolik w 

swoim pokoju. Poproś mamę lub tatę na pewno pomogą Ci zrobić kwiaty. 

 

Będą Ci potrzebne następujące materiały: 

  kolorowy papier: zielony, biały, różowy, niebieski, fioletowy, żółty; 

  zielona farba; 

  żółta krepina lub sizal; 

  rolki po papierze toaletowym lub papierowych ręcznikach oraz pudełko w kształcie 

prostopadłościanu; 

  klej, nożyczki, pędzelek, ołówek, linijka, gumka. 

 
Sposób wykonania: 

  Okleić zielonym papierem rolki i pudełka lub pomalować je zieloną farbą. 

  Kwiaty z rolek – krokusy, niezapominajki: Wyciąć na 1 kwiatek po 10 płatków i 7-8 listków. 

Płatki naklejać wokoło rolki w dwóch uzupełniających się rzędach. W środek rolki włożyć 

kulkę zrobioną z żółtego sizalu lub z krepiny. Na rolkę – łodyżkę na dole, wokoło naklejać 

listki. Płatki i listki lekko wygiąć nożyczkami do dołu. 

  Kwiaty z pudełek – stokrotki: Wyciąć trzy koła, dwa białe, jedno małe żółte. Wszystkie 

kółka głęboko ponacinać i skleić ze sobą środkami. Żółte nakleić na środku białych. Kwiat 

stokrotki nakleić na oklejone pudełko. Wyciąć cztery listki. Na każdy bok pudełka – łodygi 

nakleić jeden liść. Płatki stokrotek lekko wygiąć do góry, a listki do dołu. 

  Ustawić kwiaty na zielonej serwetce na parapecie lub na stole, spryskać perfumami. 
 

 
 

 
 

 
Opracowała Ewa Grodzińska. 



 

 
 

 

WIOSENNE ZABAWY LOGOPEDYCZNE 
 
 
 
  Gimnastyka narządów mowy – Poszukiwanie wiosny 

Zbliżała  się  wiosna.  Za  oknem  było  słychać  śpiew  ptaków  {dzieci  naśladują  głosy 
ptaków}. Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na koniu 

{dzieci „kląskają”, uderzając szerokim językiem o podniebienie}. Na łące zobaczył 

bociany {kle, kle, kle}. Zatrzymał się na leśnej polanie {prrr.}. Zsiadł z konia, rozejrzał się 

wokoło { oblizujemy wargi  ruchem okrężnym}. Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr 

{dzieci wykonują krótki wdech nosem, a następnie długo wydychają ustami}. Było 

ciepło i  przyjemnie {uśmiechamy się, rozchylając wargi}. Na skraju polany zakwitły 

wiosenne  kwiaty  zawilce   i  sasanki.  Pachniało  wiosną  {dzieci  oddychają  głęboko, 

wdychając  powietrze  nosem,  wydychając  ustami}.  Języczek  pochylił  się  i  powąchał 

kwiaty {wdychamy powietrze nosem} i kichnął {apsik}. W  tym momencie zauważył 

przeciskającego się przez zarośla zaspanego jeża {przeciskamy język między złączonymi 

zębami}.   Zrobiło   się   późno.   Języczek   wsiadł   na   konia   i   pogalopował   do   domu 

{„kląskamy”, uderzając szerokim językiem o podniebienie}. 

 
  Zabawa oddechowa – Wiosenny wiatr 

Dzieci delikatnie dmuchają na papierowe trawki długim strumieniem powietrza. Naśladują 
wiosenny wiatr. Zwracamy uwagę na prawidłowy tor oddechowy. 

 
  Zabawa artykulacyjna – Wiosenny wierszyk 

 
Prosimy dzieci o dokończenie krótkich wierszyków: 

Lata osa koło.....{nosa}. 

Radują się dzieci, gdy słonko mocno....{świeci}. 

Za chwilę zakwitną żółte....{żonkile}. 

Drzew koronę zdobią paczki...{zielone}. 

Piękna i radosna idzie do nas....{wiosna}. 

 
   Ćwiczenie oddechowe – Pachnąca łąka 
{w miejscach oznaczonych {*}dzieci wykonują głęboki wdech 

nosem, a następnie powoli wypuszczają powietrze – 

także przez nos}. 

 
Pośród lasów, pośród wzgórz Noskiem zapach wciągają, 

widać łąkę pełną róż.  noskiem go wydychają.* 

 
Kwiatki pachną, słońce świeci,  Pasące się krowy duże, 

idą tu na spacer dzieci.  Wąchają piękne róże. 

 
Noskiem zapach wciągają, Noskiem zapach wciągają, 

noskiem go wydychają.* noskiem go wydychają.* 

 
Na tej pachnącej łące A kto bawił się w wąchanie, 

Czynią harce zające  ćwiczył z nami oddychanie.



 

ZAGADKI: 
Plastikowe rączki 

na dość długim sznurku. 
Można na niej 

skakać latem na 
podwórku. 

 

 
 

 
 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. 

 
Słychać ją wokoło 

wśród sosen i buków, 

jak woła wesoło: 

kuku, kuku, kuku! 

 
Duża i łaciata, na 

zielonej łące, mlekiem 

nam dziękuje, za trawę 

i słońce. 

 

 
 

Patyczki drewniane, 

w pudełku schowane, 

pięknie rysują, 

zatemperowane! 

 
Gdy na skrzyżowaniu 

światła się zepsują, 

w białych rękawiczkach 

ruchem aut kierują. 
 
 
 
 

Opracowała Alicja Kowalska. 



 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
Kalendarzowa wiosna trwa trzy miesiące. 

Znajdź w diagramie nazwy wiosennych miesięcy i wykreśl je kolorową kredką. 
 

 
Opracowała Beata Ostrowska. 
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