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Przyszła do Nas Pani Wiosna …



 

 

 

Co się wydarzyło w Naszym przedszkolu? 
 

 
marzec: 

• Wizyta pieska ze 
schroniska 

• Powitanie Wiosny 

• Tworzenie ogródka  
w salach – sadzenie 
owsa i żonkili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kwiecień: 

• Zielony Dzień 

• Zagroda Powroty - 
spotkanie  
z gospodarzem  
i kurczakami  

• Dzień Ziemi  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wiersze i piosenki 3-4 latków 

 

Marcowe żaby 

1. Już wiosna na polach sadzi 

krokusy, 

zając siedzi pod sosną, 

marzną mu uszy 

 

Ref. A żaby 

rechu-rech, 

żaby się cieszą, 

że ten marzec 

rechu-rech 

wszystko 

pomieszał. 

Raz słońce, a 

raz deszcz, idzie wiosna a tu 

śnieg. 

Bo marcu jak w garncu 

rechu-rech żabi śmiech. 

 

2. A deszczem umyte drzewa 

są czyste, 

Na gałązkach już rosną 

kotki puszyste. 

 

3. Na łące bociany głośno 

klekocą. 

Rankiem słońce 

przygrzewa, mróz mrozi 

nocą. 

 

 

 

Wielkanoc 
 

Na tym stole 

wielkanocnym, 

gdy z dorosłych nikt nie 

patrzy, bazie w krąg 

rozkłada Wiosna 

i zaczyna swój teatrzyk. 

 

W berka bawią się pisanki, 

po talerzach się ślizgając. 

A z cukrowym zaś barankiem 

z czekolady tańczy zając. 

 

A ten żółty kurczak z waty, 

który nóżki ma z zapałek, 

wylał całą wodę z kwiatów, 

piszcząc: „Lany 

poniedziałek!” 

 

Na świątecznym stole 
 

Na świątecznym stole 

pisanki i kwiaty,  

a obok pisanek -  baby 

pękate. 

 

Potańczyć by chciały,  

poskakać by chciały, 

ale stół świąteczny 

jest dla nich za mały! 

Potańczyć by chciały,  

poskakać by chciały, 

ale stół świąteczny 

jest dla nich za mały.



 

 

DEKALOG MĄDREGO RODZICA 

 

NIE SKRACAJ OKRESU DZIECIŃSTWA przez ograniczanie dziecku czasu 

na zabawę, spotkania z kolegami, odpoczynek. To sprzyja zdrowiu i uspokaja 

psychikę. Zajęcia dodatkowe planuj tak, by nie przeciążać ucznia nadmiarem 

obowiązków. 

 

DOSTRZEŻ I POCHWAL każdy oryginalny pomysł dziecka – to je zachęci  

do twórczej pracy. Krytykuj oszczędnie i zasłużenie. Unikaj porównywania  

do innych dzieci. 

 

STARAJ SIĘ JE UCZYĆ DOBRYCH, bezkonfliktowych relacji  
z rówieśnikami i osobami dorosłymi, pokazuj mu przykłady takich zachowań, 

tłumacz, dlaczego tak właśnie należy się zachować. 

 

OKAZUJ MU, ŻE Z OPTYMIZMEM PATRZYSZ NA JEGO 
PRZYSZŁOŚĆ, zapewnij, że zawsze może na ciebie liczyć. Będzie czuło twoje 

psychiczne wsparcie i chętniej usłucha ewentualnych rad. 

 

NIE NISZCZ INDYWIDUALNOŚCI swojego dziecka, musisz zrozumieć,  

że jest ono odrębnym człowiekiem. Nie obarczaj go swoimi niezrealizowanymi 

marzeniami. To tylko tobie się wydaje, że wiesz lepiej, czego pragnie twoje 

dziecko. Zamiast zniechęcać je do realizowania własnych pragnień i planów, 

doradzaj, jak je urzeczywistnić, i staraj się mu w tym pomóc. 

 

UCZ DZIECKO, że nie zawsze musi być górą w kontaktach z innymi 

ludźmi. Wytłumacz, że lepiej być skutecznym, niż mieć przewagę. 

 



 

NIE WYRĘCZAJ GO WE WSZYSTKIM. Musi doświadczyć na własnej skórze 

swoich wyborów i ich konsekwencji, nawet jeśli czasem są dla niego 

nieprzyjemne. 

 

ZNIECHĘCAJ DO ŚLEPEGO ULEGANIA MODZIE. Pokazuj, że prawdziwa 

atrakcyjność człowieka ma niewiele wspólnego z jego powierzchownością,  

a znacznie więcej ze sposobem bycia, kreatywnością, pogodą ducha, 

umiejętnością okazywania pozytywnych uczuć. 

 

NIE GDERAJ. Jeśli będziesz zamęczać dziecko nieustannymi wymówkami, 

będzie udawać głuchego. 

 

Pamiętaj, że CZAS POŚWIĘCONY DZIECKU oraz autentyczne 
zainteresowanie jego sprawami są o wiele cenniejsze od drogiej 
zabawki, ubrania czy najbardziej nawet atrakcyjnego prezentu. 

 

Mamo, Tato poczytaj mi! 

Wreszcie wiosna! Wracają kolory tęczy nie tylko w naszych sercach, ale także  

w przyrodzie, która znów budzi się do życia. W cieple wiosennego słońca kwitną 

czerwienią tulipany, przebiśniegi, krokusy, a na spacerze w lesie słychać świergot 

ptaków. Na wystawach prac waszych dzieci pojawiają się wielkanocne pisanki, 

żabki, bociany, kurczaki i pszczółki. W tej wiosennej euforii nie zapomnijmy  

o chwili czasu poświęconej dziecku przy książce… Miłej lektury! 

 

Bajka 

o odważnej pszczole 

 

Pewnego dnia Michał wyszedł z tatą na podwórko. Tata siedział na ławce i czytał 

gazetę, a chłopczyk bawił się w piasku. Nagle Michał zobaczył pszczołę i zaczął 

rozpaczliwie krzyczeć, tata zerwał się, podbiegł do synka.  

– Ona chce mnie ugryźć! Boję się jej! – krzyczał malec.  



 

– Znam pewną historię – powiedział tata. Wziął chłopca za rękę, posadził na 

kolana i zaczął opowiadać. 

Dawno, dawno temu małe pasiaste owady ze skrzydełkami były bezbronne, miały 

skrzydełka, tak jak motyle ale nie posiadały żądeł. 

Cały czas ciężko pracowały. Latały do kwiatków, 

zbierały nektar i robiły z nich miód. Zbiory miały być 

pożywieniem dla wszystkich pszczółek na długie, 

zimowe dni. Pracowite pszczoły zbierały miodek, 

składały go w ulu i ciągle starały się powiększać 

zapasy, ani chwili nie odpoczywały. 

W tym czasie ludzie mieszkający niedaleko pszczół odkryli słodką tajemnicę 

owadów i urządzali na pszczele ule złodziejskie napady. Biedne, bezradne 

pszczoły nie mogły się obronić, ciągle traciły swoje zapasy i nie miały nic do 

jedzenia na nadchodzącą zimę. Pszczele dzieci płakały z głodu. 

Płacz poruszył serce małej, wrażliwej pszczółki imieniem Tina, która postanowiła 

udać się do Królowej i walczyć w imieniu wszystkich pszczół. Zaproponowała 

Królowej przygotowanie obrony ula. Jednak Królowa wiedziała, że pszczoły w tej 

walce są z góry przegrane, bo nie mają broni, która pozwoliłaby im wygrać. Tina 

była zrozpaczona. 

– To nie ma żadnego wyjścia?! Musimy się poddać?! – wykrzyknęła. 

– Jest jedno wyjście. Daleko stąd, na końcu świata mieszka Królowa Przyrody.  

Do niej należy się udać i prosić o pomoc, ale ty jesteś 

malutka, słaba, nie dasz sobie rady, tam nikomu nie 

udało się dotrzeć. Nie wyruszaj, nie chcę, żeby ciebie 

spotkał taki sam los! – powiedziała Królowa Pszczół. 

– Ależ królowo, muszę wyruszyć w drogę, inaczej 

wszyscy zginiemy! – odpowiedziała odważna pszczółka. 

Następnego dnia pszczółka wyruszyła w podróż, 

przemierzała każdego dnia wiele kilometrów, unikała 

wielu niebezpieczeństw. Odpoczywała tylko przez 

chwilę, bo wiedziała, że musi zdążyć przed zimą.  



 

Po kilku miesiącach ciężkiej podróży dotarła do Królowej Przyrody i poprosiła ją  

o pomoc. 

Dobra Królowa ulitowała się nad pszczółkami  

i postanowiła dać im czarodziejską różdżkę, po dotknięciu której każda pszczółka 

otrzymywała żądło do obrony, ale powiedziała Tinie: 

– Przekaż pszczółkom, że tego żądła będą mogły użyć tylko w obronie i tylko raz. 

Po jego użyciu pszczółka straci życie. Wybierzcie ze wszystkich pszczół te, które są 

odważne, nazwijcie je żołnierzami, niech one bronią ula, gdy inne pszczółki będą 

pracować.  

Od tego czasu każda ciężko pracująca pszczółka miała broń, ale pamiętając 

przestrogę Królowej Przyrody, mogła go użyć tylko w obronie. To pomogło 

pszczółkom obronić swoje zapasy przed ludźmi… 

– Dobrze, że mi opowiedziałeś o Tinie, już się jej nie boję, już teraz wiem, że ona 

mi nie chce zrobić krzywdy, tylko się broni – powiedział Michał. 

– Zobacz, ona tam jeszcze jest, nie może wydostać się z piaskownicy, podaj jej 

patyk – zawołał tata.  

I chłopiec podał patyk. Pszczółka wspięła się na niego i odfrunęła. 

– Leć, Tina, do pszczółek i powiedz im, że się już ich nie boję i nie zrobię im 

krzywdy – wołał chłopiec za odlatującą pszczołą. 

Tak to mały chłopiec zrozumiał, że pszczółka nie jest wrogiem ludzi i nie trzeba 

się jej bać. 

Monika Abraszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dla każdego coś słodkiego ☺ 

Muffiny czekoladowe z cukierkami m&m’s 

 

Składniki: 
250g mąki 
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia     
1/2 łyżeczki sody 
100g cukierków czekoladowych m&m's 
1 jajko 
60g cukru 
60 ml oleju 
250 g maślanki lub jogurtu 
cukier puder do posypania 
 

Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i sodą 

oraz cukierkami m&m's. Jajka dokładnie roztrzep z cukrem, olejem i maślanką. 

Suche składniki połącz z mokrymi i chwilę mieszaj łyżką. Formę na muffinki 

wyłóż papilotkami i napełnij ciastem do wysokości 3/4. Wstaw do nagrzanego 

piekarnika i piecz 20-25 min. Upieczone muffiny posyp cukrem pudrem  

i udekoruj cukierkami m&m's. 

Smacznego :) 
 
 

 

 



 

 



 

 


