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Drodzy rodzice!
Marzec to piękny miesiąc w którym przychodzi nowa pora roku WOISNA.
W tym miesiącu obchodzimy Dzień Kobiet i z okazji tego Święta
wszystkim Paniom tym dużym i małym życzymy wszystkiego najlepszego.
Marzec, marzec
Marzec, marzec pięknie się wystroił
Teraz, teraz razem z dziećmi stoi
I gromadkę uśmiechniętą pyta:
Jakie dzisiaj święto?
Zapamiętaj sobie
Dzisiaj jest "Dzień Kobiet”!
Marzec, marzec wyjął grosik srebrny
Teraz, teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobiegł
kupić kwiat na "Święto Kobiet".
Zapamiętaj sobie
Dzisiaj jest "Dzień Kobiet"!

Pierwszy dzień wiosny
D. Gellner

Słońce przyprowadziło małą wiosnę za rękę.
Wiosna ma dopiero jeden dzień,
zielone włosy i sukienkę.
- Chodź, wiosno nie bój się.
Nad jezdnią światło zielone,
chodź do nas, usiądź z nami,
na ławce przed domem.

Już wiosna
Dni są dłuższe i słoneczne.
Czasami pada ciepły, wiosenny deszcz.
Z pąków wyglądają młode listeczki.
Na łąkach zakwitają pierwsze wiosenne kwiaty.
Fruwają pszczoły i barwne motyle.
Przychodzą na świat młode zwierzęta.
W bocianich gniazdach są już bocianiątka.
Zaczynają się prace na polach,
w ogrodach i sadach.
Regina Laskowska wg „Co słonko widziało?” M. Kownackiej

Gdzie znaleźć wiosnę?
Gdzie spotkać wiosnę?
-

Dziwne pytanie,
bo każdy wiosną
odpowie na nie.
Wiosna jest przecież tu dookoła,
to każdy kwiatek, motylek, pszczoła,
(...) to ptak co pierwsze buduje gniazda,
to pierwszy deszczyk i tęcza każda!
Piotr Łosowski

Przychodzi także następny miesiąc KWIECIEŃ, który przynosi nam Święta Wielkanocne
Pisanki
K. Różecka

Pisanki, pisanki, jajka malowane
nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki jajka kolorowe,
na nich malowane bajki pisankowe.
Na jednej kogucik a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki.
Na każdej pisance piękne opowiastki.

Bajeczka wielkanocna
A. Galica

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęły
wychylać się z pączków.
- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe kotki – daj nam
jeszcze pospać, dlaczego musimy wstawać?
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni
Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych
Kotków, Słońce powędrowało dalej. Postukało złotym palcem
w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.
- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili
z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, żółty
Kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało
mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką.
- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd,
gdyby kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące,
przeczesywało promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod
lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy
i wyciągnęło na łąkę.
- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez wielkanocnego
Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.
- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się
dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać.
- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. A to „coś” odpowiedziało mu głosem
dzwoneczka: dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. Zajączek
z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje,
a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to
„coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo
małe.
- Co to? Co to? – pytał Zajączek.
- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego
Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.
- To już święta, święta, święta – szumiały
wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich
promykami, nucąc taką piosenkę:
W Wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem Baranek,
A Kurczątko z Zającem
Podskakują na łące.
Wielkanocne Kotki,
Robiąc miny słodkie,
Już wyjrzały z pączka,
Siedzą na gałązkach.
Kiedy będzie Wielkanoc
Wierzbę pytają.

Zaprowadź Zajączka do koszyczka

Wielkanocna zgaduj zgadula!
W ten świąteczny dzień
Każdy z nas się śmieje.
A woda nie z nieba,
lecz z wiader się leje.

Choć już Święta blisko,
Wiatr na dworze dmucha.
Na talerzu, w domu
Kiełkuje...

W wielkanocnym
koszyczku będą leżeć
sobie.
Zanim je tam włożę,
ślicznie je ozdobię.
Tyle w koszyczku leży
pisanek.
A pośród nich słodki...

Tylko 20 minut dziennie...
,,Codzienne czytanie dzieciom i radykalne ograniczenie mediów wizualnych jest
najlepszą inwestycją w ich przyszłość.” Jim Trelease
Głośne czytanie dzieciom 20 minut dziennie i codziennie to od lat propagowany model
wychowania czytelników. Najlepszym jednak wzorcem czytelniczym dla dziecka są jego rodzice
lub opiekunowie. Dzieci uczą się bowiem przez obserwację. Jeśli w domu, z którego wyrasta
maluch, nie ma książek, nie ma czytających rodziców trudno od niego oczekiwać zainteresowania
literaturą. Czytajmy sami, czytajmy dzieciom do snu lub w ciągu dnia. Codzienne czytanie to
ceremoniał, w którym nie chodzi tylko o książkę, ale o przytulenie, o poczucie bezpieczeństwa
i poświęcenie uwagi. To również świetny sposób na przyjemne spędzenie czasu i niezapomnianą
zabawę. Głośne czytanie:
 rozwija wyobraźnię – zmusza do
zastanowienia się i do analizy, jest
przeciwieństwem
telewizji,
gdzie
wszystko mamy podane jak ,,na tacy”
 uczy
myślenia
logicznego,
przyczynowo- skutkowego
 buduje
więź
między
czytającym
rodzicem i dzieckiem
 rozbudza ciekawość świata – dziecko
odtwarza
zachowanie
ulubionych
bohaterów, którzy służą mu za
przykład, ważne by podsuwać dziecku
wartościowe książki
 wzbogaca język, poprawia zrozumienie
tekstów i poleceń
 kształtuje nawyk czytania – styczność
dziecka z literaturą od najmłodszych
lat wzbudza zainteresowanie literami
i chęcią samodzielnego czytania
 rozwija
inteligencję
emocjonalną,
empatię, wrażliwość moralną
 pomaga radzić sobie z emocjami
i problemami.
Rzeżucha – dlaczego ją spożywać?
Rzeżucha jest źródłem witamin i minerałów. Zawiera dużo witaminy A, B, C, E, K, PP
i mikroelementów wapnia, żelaza, kwasu foliowego, magnezu, potasu, siarki , chromu, jodu. Ma
właściwość zdrowotne i kosmetyczne:
Po 1. Wzmacnia kości – posiada znaczną ilość witaminy K, która nie pozwala z kości wypłukiwać
minerałów, jak np. wapnia.
Po 2. Chroni oczy - dzięki barwnikom zawartym w rzeżusze możemy widzieć świat w kolorach.
Poza tym chroni siatkówkę oka przed promieniowaniem UV.
Po 3. Wzmaga apetyt- rzeżucha usprawnia proces przemiany materii - idealna dla ,,niejadka”.
Po 4. Poprawia stan skóry- wygładza skórę, ma działanie wybielające, rozjaśniające.
Po 5. Wzmacnia włosy i paznokcie- pobudza do wzrostu cebulki włosowe, a płytka paznokciowa
staje się odporniejsza na uszkodzenia Rzeżucha – dlaczego ją spożywać?

3-4 LATKI
Animals – zwierzęta
ladybird – biedronka
bee – pszczoła
ant – mrówka
caterpillar – gąsiennica
grass – trawa
flower – kwiatek
dog- pies
cat – kot
pig – świnka
colours
numbers
Family – rodzina
mummy – mama
daddy – tata
sister – siostra
brother – brat
baby - dzidziuś
car – samochód
train – pociąg
boat – łódź
balloon – balon
Let's go by … (car/train etc) –
Pojedźmy … (autem/pociągiem)..
Easter – Wielkanoc
spring - wiosna
Easter basket – koszyczek
Wielkanocny
Easter Eggs – jajka
Wielkanocne/pisanki
Easter Bunny - Wielkanocny
Zajączek

5-LATKI
Clean or dirty?
Bunny – króliczek
duck – kaczka
pig – świnka
cat – kot
dog – pies
tail – ogon
clean – czysty
dirty – brudny
feet – stopy
wash – myć (się)
climb – wspinać się
swim – pływać
hop – skakać
roll – turlać się
numbers, colours
Magic, magic 1, 2, 3!
mummy – mama
daddy – tata
brother – brat
sister – siostra
baby – dzidziuś
flower – kwiat
bush – krzew
tree – drzewo
Follow me! - Za mną!
Say cheese! - Powiedz „ser” (uśmiech
do aparatu)
Easter – Wielkanoc
spring - wiosna
Easter basket – koszyczek
Wielkanocny
Easter Eggs – jajka
Wielkanocne/pisanki
Easter Bunny - Wielkanocny
Zajączek

6-LATKI
Planet of wild animals
lion – lew
parrot – papuga
monkey – małpka
kangaroo – kangur
I've got... - Ja mam...
monster – potwór
eyes – oczy
teeth – zęby
wings – skrzydła
tail – ogon
big – duży
short – mały
long – długi
Do you feel …. (happy/sad/scared/curious)?
Czy jesteś …?
(radosny/smutny/przestraszony/ciekawy)?
Planet of gardening
mummy – mama
daddy – tata
grandma – babcia
grandpa – dziadek
garden – ogród
digging holes – kopanie dziur
planting seeds – sadzenie nasion
watering seeds – podlewanie nasion
picking flowers – zrywanie kwiatów
fly – mucha
spider – pająk
sun – słońce
warm – ciepło
rain – deszcz
grow – rosnąć
deep – głęboko
flower – kwiat
Easter – Wielkanoc
spring - wiosna
Easter basket – koszyczek Wielkanocny
Easter Eggs – jajka Wielkanocne/pisanki
Easter Bunny – Wielkanocny Zajączek

Propozycje zabaw językowych w domu:
 Udawajcie owady! Zachęć dziecko do naśladowania sposobów poruszania się poszczególnych
„robaczków”: March like an ant. (Maszeruj jak mrówka); Fly like a ladybird.
- (Fruń jak biedronka) Buzz like a bee. (Brzęcz
jak
pszczoła)
Crawl
lika
a caterpillar. - (Czołgaj się jak gąsienica)
 Przy okazji mycia rąk lub kąpieli zwróć
uwagę dziecka na brudne części ciała
i zachęć, by umyło je w wymienionej
kolejności – Look at your hands/legs/feet!
(They're dirty!)Look at your nose/
tummy/head. Let's wash youl legs/hands
etc.
 Przejrzyjcie wspólnie album rodzinny
i nazywajcie po angielsku członków rodziny:
Look, who's this? (It's mummy/ daddy/
brother etc.!

 Ruszyła rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Odbywa się w następujących
terminach:
 Rodzice dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i jego
oddziałów, chętni do kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce,
zobowiązani byli do pobrania w przedszkolu i oddziałach – druku Deklaracja kontynuacji
wychowania przedszkolnego. Wypełniony druk należało wypełnić i zwrócić w przedszkolu
w dniach 18 do 24 lutego 2021r.;
 Natomiast Rodzice dzieci, którzy chcą przysłać po raz pierwszy dziecko do przedszkola od
1 września 2021 r. - rekrutacja trwać będzie od 1 do 31 marca 2021r. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną i obostrzenia druki Wniosku o przyjęcie do przedszkola można pobrać ze
strony internetowej – zakładka Rekrutacja. Wypełniony, podpisany przez rodziców/opiekunów
prawnych WNIOSEK należy złożyć osobiście wrzucając do skrzynki w holu przedszkola (w godzinach 7:30 do 16:30) w siedzibie przedszkola przy ul. Targowej 6, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA”.
 Natomiast w oddziałach przedszkolnych druki wniosku można wydrukować ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja, ale dostępne w odnośniku Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Górkach lub stosownie w Kuźnicy Starej. Wypełniony i podpisany wniosek można
zwrócić u wychowawców w oddziałach przedszkolnych.
 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z dyrekcją przedszkola: 34 / 319 10 29
 W związku z pandemią COVID -19 zaszły istotne zmiany co do przyprowadzania i odbierania dzieci. Dziękujemy Rodzicom za przestrzeganie wytycznych i procedur dotyczących w/w kwestii.
 Uprzejmie prosimy rodziców o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola (zadeklarowanych w umowach zawartych z przedszkolem);
 XXI edycja akcji Góra Grosza - dzieci z naszego przedszkola już kolejny raz uczestniczyły w akcji
„Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Akcja polega na zbiórce monet o nominałach od 1 gr do 5 zł. Pieniądze przeznaczone są na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym.
W ramach tej akcja w naszym przedszkolu zebraliśmy 316 złotych 71 groszy. Dziękujemy rodzicom oraz dzieciom za zaangażowanie i okazywane serce.
 Prosimy rodziców o przekazanie 1% podatku dochodowego w rozliczeniu za rok 2020 na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Fundacja Studencka „Młodzi – Młodym”, która przekaże zebrane pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych dla naszego przedszkola. Informacje nt. prawidłowo wypełnionych PIT 37 można uzyskać na stronie internetowej www.mlodzi-mlodym.pl,
 Prosimy rodziców o jednorazową wpłatę kwoty 50,00 zł. na konto Rady Rodziców. Rodzicom którzy
już zdążyli uregulować tę płatność serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich dzieciaków;
 Zachęcamy rodziców do udziału w konsultacjach indywidualnych z wychowawcami – terminy spotkań można ustalić telefonicznie.

CO CIEKAWEGO W PRZEDSZKOLU?
 W tym roku Ferie zimowe zostały ustalone w terminie dniach od 4-tego do 17 stycznia;
 21. i 22. stycznia - te dni dla wszystkich przedszkolaków są wyjątkowe, inne od wszystkich dotychczasowych dni w przedszkolu. Odbyło się bowiem nagranie występów dla babć i dziadków.
Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych zaraz po feriach wzięły się ochoczo do pracy: piosenki,
wierszyki i tańce oraz różnorodne prezenty, to wszystko dla kochanych babć i dziadków. Dzieci
wiedziały, że nie można zaprosić bliskich do przedszkola bo jest pandemia ale mimo to chętnie
podejmowały każde zadanie. Wreszcie kiedy nadszedł ten dzień, kamery poszły w ruch i wszystkie
dzieci stanęły na wysokości zadania. Przedszkolaki zachowały się jak prawdziwi aktorzy i efekt był
wspaniały. Filmy z nagraniami występów zostały rozesłane. Mamy nadzieję, że się podobały i dostarczyły kochanym bliskim wiele wzruszeń!
 10. lutego w naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach
przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, księżniczki, motylki, rycerzy, piratów, pa-

jacyków, policjantów, Spider-Mana, Batmana, … nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich
postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Przedszkolaki z dumą prezentowały bajeczne stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach i konkursach prowadzonych w poszczególnych
grupach. Na twarzach wszystkich malował się uśmiech, który nie znikał mimo chwilowego zmęczenia. Bal pozostawił wiele niesamowitych wrażeń. Szkoda, że następny bal dopiero za rok.
 „Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek…” i dlatego 11. lutego uczciliśmy tę tradycję we
wszystkich grupach smakując pyszne pączki i faworki;
 Już po raz kolejny dzieci z naszego przedszkola przystąpiły do udziału w ogólnopolskim konkursie
pt. „Zapobiegajmy pożarom” organizowanego z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych eliminacjach. Nagrodzeni oraz wyróżnieni na szczeblu gminnym uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody, które zostały uroczyście wręczone w dniu 29 stycznia przez Komendanta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przystajni p. Mariusza Kozińskiego. Ku naszej radości w grupie wiekowej dla przedszkolaków na szczeblu gminnym nagrody otrzymały dzieci z naszego przedszkola: I miejsce - Lena
Damiak; II miejsce - Hanna Karoń; III miejsce - Julia Dudka; Wyróżnienie - Nikola Chęcińska –
Laureatom serdecznie gratulujemy zaangażowania oraz pomysłowości i z niecierpliwością będziemy oczekiwać rozstrzygnięć na kolejnych etapach. A oto pozostali reprezentanci naszego przedszkola: Magdalena Kurpiel, Mateusz Patynowski, Jakub Rudzki. Gorąco im dziękujemy za udział
w konkursie oraz promowanie naszego przedszkola na forum Gminy Przystajń.
 Dzień 15 lutego 2021 roku był dla przedszkolaków z naszego przedszkola prawdziwym dniem okazywania sobie sympatii i przyjaźni. W tych dniach obchodzone były w każdej grupie wiekowej „Walentynki”. Przedszkolaki poznały historię Dnia Świętego Walentego oraz poznały znaczenie słów:
sympatia, miłość i szacunek. Przedszkolaki wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami, w których miłość i przyjaźń były głównym wątkiem. Dzień obfitował w wiele atrakcji
tanecznych dla dzieci przy dziecięcych przebojach. Przedszkolaki wykonywały także walentynki
dla najukochańszych rodziców. Dzień Walentynowy w naszym przedszkolu z pewnością można zaliczyć do udanego. Był to dzień miłych wrażeń, uśmiechów i przyjacielskich uczuć.

 PODZIĘKOWANIA:




Wszystkim Rodzicom za współpracę w przygotowanie dzieci oraz udostępnienie występów
z okazji Dnia Babci i Dziadka;
Wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów na Bal Karnawałowy;
Wszystkim Rodzicom za zrozumienie i przychylność okazaną podczas trudności w organizacji
pracy przedszkola (związanej ze szczepieniami personelu w kierunku Covid-19)
w dniach 25 i 26 lutego






♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

P. A.Wystalskiej-Łuczak (mamusi Zuzi i Hani) oraz P. P.Urbańczyk (mamusi Laury) za papier
ksero;
Rodzicom dzieci z grupy „Słoneczka” za chusteczki i ręczniki papierowe;
P. D.Okaj (babci Marcelka) za cebulki kwiatowe do kącika przyrody;
Rodzicom z grupy „Pszczółek” za zorganizowanie upominków zarówno z okazji Dnia Chłopaka,
jak i na Dzień Kobiet

Z okazji zbliżających się
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia,
radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca
oraz uśmiechu
życzą
Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy Gminnego Przedszkola Publicznego
w Przystajni
Gazetka została zredagowana przez Jolantę Kotarską i Sylwię Pilśniak przy współpracy Jolanty Boreckiej

