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Warto przeczytać

 Rekrutacja rodziców do projektu 

 Widomości z grup 

 Witaj wiosno – Wesołych Świat Wielkanocnych

Nasza gazetka 
 

     

 
 
 
 
                       

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Informacja o rekrutacji rodziców dziecka  
uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku  

do projektu „Przedszkolaki odkrywają świat”, nr RPPD.03.01.01-20-0202/16 
  

Informujemy, że w terminie  
od 12 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r. 
planowana jest rekrutacja na warsztaty pn. 

  
Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych 

  
Cel warsztatów: dostarczenie pomysłów na gry dydaktyczne rozwijające umiejętności matematyczne oraz 

ogólną sprawność intelektualną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Kształtowanie umiejętności 
wykorzystania gier klasycznych (często zapomnianych) do budowania sprawności intelektualnej dzieci. 

  
Zasady organizacji warsztatów: 

1. Planowany termin realizacji: kwiecień 2018 r. 
2. Czas trwania warsztatów: 8 godzin dydaktycznych / 2 dni x 4 godziny dydaktyczne. 
3. Godziny realizacji: od 16.00 do 20.00. 
4. Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. 

Mieszka I 19, Białystok. 
5. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Wszelkie dokumenty oraz informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej 

Przedszkola a także w Sekretariacie Przedszkola. Uzupełnione formularze należy składać  
w Sekretariacie lub bezpośrednio do nauczycielek prowadzących grupę. 

  

 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku                          

NUMER 7 (168) MARZEC 2018r. 
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KOLOROWANKA 
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KĄCIK RODZICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada Rodziców  PRZYPOMINAMY 
 
Składka 180,00 zł za rok szkolny. Płatne w całości lub w ratach. 
Drugie/trzecie dziecko z rodziny w przedszkolu – 140,00 zł. 
 

terminy wpłat: 
I rata -  do końca XI /2017– 100,00 zł. 
II rata – do końca I/2018 – 40,00 zł. 
III rata – do końca III/2018 – 40,00 zł.  

 

Powyższe należności wpłacamy na konto bankowe Rady Rodziców   
16 1060 0076 0000 3200 0109 1376 
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SMACZNIE I ZDROWO 

Brownie z kaszy jaglanej 

Składniki:  
 1/2 szkl. kaszy jaglanej 
 2 banany 
 ½ łyżeczki soli 
 3 jajka 
 50 ml oleju 
 1/2 szklanki śmietany kremówki 30% (dla 

bezmlecznych mleko kokosowego) 
 1/2 szklanki kakao (ewentualnie karob) 
 cukier lub ksylitol do smaku 
 łyżeczka proszku do pieczenia 

Dodatkowo: 
 orzechy  

Już wcześniej pisałam o dobroczynnych właściwościach kaszy jaglanej, dlatego powinniśmy po nią 
sięgać jak najczęściej. Dzisiaj propozycja jak ją przemycić do diety dzieci, a także dorosłych, którzy za nią 
nie przepadają. Gwarantuję, że nikt się nie oprze kawałkowi czekoladowego ciasta i nikt nie uwierzy, że 
przygotowane jest właśnie z kaszy jaglanej.  
Kaszę jaglaną wypłukać pod ciepłą wodą, kilkakrotnie, odcedzić. Ugotować w 250 ml posolonej wody. 
Przestudzoną kaszę zmiksować blenderem razem z bananami. Banany osłodzą ciasto więc moim zdaniem 
dodatkowy słodzik jest zbędny lub potrzeba go naprawdę odrobinę, w zależności od upodobań. Pozostałe 
składniki przełyć do naczynia, dodać kaszę z bananami i zmiksować do połączenia się składników. 
Tortownicę (23 cm.) wyłożyć papierem do pieczenia. Przelać do niej ciasto, wierzch posypać  orzechami. 
Piec w temperaturze 180ºC przez 40 - 45 minut. Wyjąć, wystudzić. Skosztować 

          Smacznego     

                Opracowanie Beata Szelągowska 

„MĄDRA GŁÓWKA” –  ZAPRASZAMY DO ZABAWY  

 
Zapraszamy wszystkie dzieci ( wraz z rodzicami) do wspólnego rozwiązywania zadań  
w rocznym konkursie MISTRZ MĄDRA SÓWKA.  
 
 

 

Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
 

 
 

      

ODDZIAŁ I  
MUCHOMORKI 

Tematyka tygodniowa: I 
tydzień – Pomysłowy 
przedszkolak 
W pierwszym tygodniu marca 

rozbudzamy zainteresowanie dzieci różnymi 

dziedzinami sztuki: muzyką, plastyką, teatrem. 
Doskonalimy umiejętność skupiania uwagi, 
rozwijamy poczucie rytmu, kształtujemy zdolność 
działania zespołowego. 
 
II tydzień – Razem z wiosną 
Poznajemy w tym tygodniu zwierzęta mieszkające 
na łące, kształtujemy umiejętność rozróżniania 
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figur geometrycznych. Usprawniamy w zabawie 
aparat mowy. 
 
III tydzień – Nadchodzi wiosna 
Poznajemy zjawiska zachodzące w przyrodzie 
wczesną wiosną oraz charakterystyczne 
zwiastuny wiosny. Zwracamy uwagę na działanie 
twórcze podczas zajęć. W tym tygodniu 
Muchomorki przywitają także wiosnę. 
 
IV tydzień – W wiejskiej zagrodzie 
Przedstawiamy dzieciom zwierzęta żyjące na 
wiejskim podwórku, rozróżniamy i naśladujemy 
odgłosy tych zwierząt. Rozwijamy umiejętność 
przeliczania na miarę możliwości dzieci. 

Nauczycielki oddział : 

Agnieszka Jancewicz 
 Beata Szelągowska 

 

Wiersz do nauki  - „Czekam na wiosnę” 
Krystyna Datkun – Czerniak 
Dość mam sanek, nart i śniegu. 
Chcę już w piłkę grać! 
Po zielonej trawie biegać, 
w berka sobie grać! 
Dość mam chlapy i roztopów, 
szarych, smutnych dni. 
Przybądź wiosno, jak najprędzej, 
rozchmurz niebo mi. 
Przynieś kwiaty, promień słonka, 
zieleń liści, ptaków śpiew. 
Niech zadźwięczy pieśń skowronka. 
Przybądź, proszę cię! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piosenka do nauki – „Promyk słońca” 
1. Promyk słońca wyjrzał zza chmury 
    I zobaczył świat szarobury. 
    I pomyślał : Kto tu pomoże? 
    Świat taki szary być nie może.  
Ref:    Kto obudzi pąki kwiatów? (wiosna) 
          Kto pokaże gniazda ptakom ? ( wiosna) 
          Kto wygoni misia z nory? ( wiosna ) 
          Zazieleni pola, bory? ( wiosna ) 
2. Promyk słońca spotkał wiosenkę 
    I zaśpiewał krótką piosenkę. 
    Daj wiosenko kwiatów troszeczkę 
    I obudź misia, obudź rzeczkę. 
Ref:   Kto obudzi pąki kwiatów?.... 

3. I wiosenka go posłuchała 
   Kolorowe kwiaty dała. 
   Zabłysnęła w krąg kolorami 
   I już zostanie teraz z nami. 
Ref:   Obudziła pąki kwiatów 
          Pokazała gniazda ptakom. 
          Wygoniła misia z nory 
          Ożywiła pola, bory. 

Nauczycielki oddział : 

Agnieszka Jancewicz 
 Beata Szelągowska 

 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
      W marcu oczekując na przyjście wiosny 
będziemy realizować następującą tematykę: 
I tydzień: Zielony ogródek  
II tydzień : Zwierzęta żyjące  i prehistoryczne  
III tydzień :  Wiosna tuż, tuż  
IV tydzień: Powitanie wiosny  
 
W pierwszym  tygodniu założymy w naszej Sali 
zielony ogródek. Dzieci zobaczą nasionka 
różnych kwiatów i warzyw, dowiedzą się co jest 
potrzebne roślinom do wzrostu, a następnie 
założą hodowlę roślin. Dzieci będą obserwować  
ich rozwój oraz podlewać. Prace plastyczne tez 
będą związane z zielnym ogródkiem.  
W kolejnym  tygodniu będziemy rozmawiać o 
zwierzętach żyjących i prehistorycznych. Dzieci 
poznają wybrane zwierzęta egzotyczne i warunki 
w jakich żyją. Poznają też wybrane gatunki 
dinozaurów i roślin występujących  w tamtym 
okresie.   
Kolejne dwa tygodnie będziemy rozmawiać o 
zbliżającej się wiośnie. Dzieci będą obserwować 
zmiany zachodzące w przyrodzie- dłuższe dni, 
wyższa temperatura, topnienie śniegu, 
powracające ptaki, pąki na drzewach, bazie. 
Przedszkolaki poznają pierwsze wiosenne kwiaty: 
przebiśniegi, krokusy, zawilce. Zwrócimy uwagę 
dzieci życie ptaków wiosną ( budowanie gniazd, 
pojawienie się młodych ptaków ) . Poznają też 
wiosenne przysłowia i ich znaczenie.  „Wiosna” 
zagości w pracach plastycznych i piosenkach.   
W wewnątrz przedszkolnym festiwalu 
recytatorsko- muzycznym  „Zdrowym być” naszą 
grupę reprezentowała Ania Kobylińska i Daria 
Dziemianko. Gratulujemy występu.  
W marcu w naszej grupie odbędzie się zajęcie 
otwarte dla rodziców , o terminie poinformujemy.  
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Nauczycielki oddziału : 

Barbara Duda  
Marzena Makowiecka  

Iwona Dąbrowska  

Piosenka do nauki: 
„Przyszedł nocą mis” 
 

I. Bałwanki drogą szły 

Bałwanków było trzy 

Płakały, narzekały 

Łzy z oczu ocierały. (bis) 

II. Ach czas nam w drogę czas 

Już wiosna goni nas 

Choć się uśmiecha ładnie 

Kożuszki nam ukradnie. ( bis) 

 

III. I przyszedł nocą dziś 

Puszysty biały miś 

 I zabrał trzy bałwanki 

 Na wielkie srebrne sanki. ( bis) 

 

IV. I w taki kraj je wiózł 

Gdzie śnieg i wiatr i mróz 

Gdzie sroga zima biała  

Ma z lodu srebrny pałac. ( bis)  

Wiersz do nauki  
„Nadeszła wiosna” B. Forma  
 

I. Spojrzał w okno mały Paweł 

A w ogrodzie wiosna 

Świeżą trawę przebiśniegi  

W koszu nam przyniosła.  

 

II. Obudziła pąki kwiatów 

W parku i w ogrodzie 

Zapomnijcie moi mili 

O śniegu i chłodzie. 

 

III. Pożyczyła od słoneczka  

Garść ciepłych promieni 

Gdy ogrzeje nimi ziemię  

Świat się zazieleni.  

 

ODDZIAŁ III  MUMINKI 

 TEMATYKA 
TYGODNIOWA: 
„Muzyka jest wszędzie” 
– rozwijanie poczucia 
rytmu; ukazanie roli 
batuty w pracy dyrygenta; 
zapoznanie z literą z 

małą i wielką, drukowaną i pisaną;  poszukiwanie 
jak największej liczby skojarzeń do słowa 
muzyka; wykonanie instrumentów do gry; 
akompaniowanie na wykonanych instrumentach; 
rozwijanie umiejętności wokalnych;  zapoznanie  
z odtwarzaczami muzyki stosowanymi dawniej  
i obecnie;  rozwijanie umiejętności dodawania; 
zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9;  
zapoznanie z gamą C-dur; 
 

 „W świecie teatru” – rozwijanie umiejętności 
logicznego myślenia;  rozwijanie mowy; 
zachęcanie do zabaw w teatr; zapoznanie z literą 
u: małą i wielką, drukowaną i pisaną;  zwracanie 
uwagi na właściwe ubranie się, odpowiednie do 
aktualnych warunków atmosferycznych;  
rozwijanie spostrzegawczość;  zapoznanie  
z teatrem jako miejscem sztuki i kultury;  zabawa 
rozwijająca umiejętność uważnego słuchania  
i wyrazistego wypowiadania zań; 
 

„Wiosna, wiosna” –   zapoznanie z elementami 
marcowej pogody; zapoznanie z literą c: małą  
i wielką, drukowaną i pisaną;  poznawanie oznak 
nowej pory roku;  rozwijanie umiejętności 
wycinania;  rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie 
umiejętności naprężania i rozluźniania mięśni ;  
wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny  
w ekspresji plastycznej; rozwijanie umiejętności 
dodawania i odejmowania;  zapoznanie  
z zapisem cyfrowym liczby 10;  zapoznanie  
z rozwojem tulipana; 
 

„Wkrótce  WIELKANOC” -  zapoznanie z literą ł: 
małą i wielką, drukowaną i pisaną; rozwijanie 
sprawności manualnej;  wypowiadanie się na 
temat wysłuchanego utworu;  rozwijanie 
umiejętności wyrażania muzyki ruchem;  
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;  
poznawanie czynników potrzebnych roślinom do 
życia;  utrwalenie umiejętności określania 
położenia przedmiotów w przestrzeni;   rozwijanie 
umiejętności klasyfikowania; 

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW do wzięcia udziału  
w konkursie „Baje, bajki , bajeczki – od zawsze  
w naszej rodzinie” – szczegóły konkursu zostały 
przesłane na maile. 

Nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 

Maria Borowik 
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PIOSENKA  DO  NAUKI:  „Marsz śniegowców”   
 
Gdy na świecie niepogoda,  
tupu-tupu, tupu, tup,  
gdy strumieniem płynie woda,  
tupu-tupu, tupu, tup,  
każdy wciąga nas z ochotą,  
bo na ziemi wszędzie błoto,  
tupu, tup, tupu, tup,  
tupu-tupu, tupu, tup.  
Nie lubimy chodzić sami,  
tupu-tupu, tupu, tup,  
przechadzamy się parami,  
tupu-tupu, tupu, tup,  
ale zaraz z zimy końcem  
ukrywamy się przed słońcem,  
tupu, tup, tupu, tup,  
tupu-tupu, tupu, tup.  
 
WIERSZ  DO  NAUKI: „Pisanki” Dorota Gellner 

Patrzcie,  
ile na stole pisanek!  
Każda ma oczy  
malowane,  
naklejane.  
Każda ma uśmiech  
kolorowy  
i leży na stole grzecznie,  
żeby się nie potłuc  
przypadkiem  
w dzień świąteczny.  
Ale pamiętajcie!  
Pisanki  
nie są do jedzenia  
Z pisanek się wyklują  
świąteczne życzenia!  

 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

Tematyka zajęć i zabaw 
Kacperków w marcu: 
- W świecie dźwięków- dzieci 
słuchają muzyki, malują 
własne wrażenia, odczucia 
związane  

z odbiorem różnych rodzajów muzyki, tańczą, 
śpiewają, grają na instrumentach perkusyjnych. 
 
-W świecie sztuki- dzieci gromadzą rekwizyty  
i stroje do zabaw teatralnych /przynoszą z domu/. 
Wykorzystują je w przedstawianych przez siebie 
utworach literackich oraz etiudach teatralnych. 
 
-Idzie wiosna- Kacperki celebrują  zabawami  
z Marzanną, nadejście wiosny. Obserwują zmiany 

w przyrodzie związane z nadejściem nowej pory 
roku. 
-Wkrótce Wielkanoc- dzieci utrwalają znajomość 
tradycji, zwyczajów związanych z celebrowaniem 
świąt. Malują pisanki, wykonują wielkanocne 
palemki. 
 
Wiersz do nauki: 
Urodziny- D. Gellner 
 
 

Mysz włożyła suknię w groszki, pantofelki i 
pończoszki. 
-Taka piękna dziś pogoda! 
W mysiej norce siedzieć szkoda! 
Fruwa motyl, mucha bzyka, 
pójdę w gości do Królika. 
 

Dwa króliczki w bure łaty 
krzyczą głośno: -Nie ma taty! 
Tata zabrał jakieś paczki, 
pobiegł z nimi wprost do Kaczki. 
 

Widać w oknie stado kacząt: 
-Nie ma mamy-kaczki płaczą- 
bo z Królikiem Mama Kaczka 
poszła po coś do Prosiaczka. 
 

W złotym lesie złota ścieżka, 
przy tej ścieżce Prosiak mieszka. 
Patrzcie, co na drzwiach napisał: 
"Proszę szukać mnie u Lisa". 
 

Ale Lisa nie ma w domu. 
Gdzie się podział? Nie wiadomo. 
Tylko trzy puchate liski 
wychylają się z kołyski. 
 
Wzdycha Myszka:-Jaki kram! 
Ale pecha dzisiaj mam! 
Dokąd poszli wszyscy naraz? 
Ja do domu wracam zaraz. 
 

Patrzy, a gromada cała 
przed jej norką się zebrała. 
Królik, Prosiak, Lis i Kaczka, 
tutaj kwiaty, a tam paczka. 
Wszyscy robią słodkie miny: 
-Dziś są Twoje urodziny! 
-Moje?-pyta Myszka mała- 
Oj, zupełnie zapomniałam! 
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Piosenka do nauki: 
 
Wiosna w błękitnej sukience 
 
Wiosna w błękitnej sukience  
bierze krokusy na ręce.  
Wykąpie je w rosie świeżej  
i w nowe płatki ubierze.  
 
ref: Wiosna buja w obłokach,  
wiosna płynie wysoko,  
wiosna chodzi po drzewach,  
wiosna piosenki śpiewa.  
 
Potem z rozwianym warkoczem  
niebem powoli gdzieś kroczy.  
Wysyła promyki słońca  
i wiersze pisze bez końca.  
 
ref: Wiosna buja w obłokach...  
 
Nocą się skrada z kotami,  
chodzi własnymi drogami.  
A teraz śpi już na sośnie  
i nie wie, że sosna rośnie.  
ref: Wiosna buja w obłokach. 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska 

 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

Planowana tematyka  
w marcu: 
Świat  zwierząt – 
poszerzamy wiadomości o 
zwierzętach 
egzotycznych, o 
warunkach ich życia, 
poruszaniu się, 

odżywianiu i rozwoju. Będzie też trochę 
humorystycznej literatury o zwierzętach m.in. 
J.Brzechwy, nauczymy się także (bardzo 
długiego) wiersza „Chichopotam”. 
Zwierzęta sprzed milionów lat- kontynuujemy 
temat świata zwierząt ale w tym tygodniu tych 
prehistorycznych. Poznamy wybrane gatunki 
dinozaurów,  spróbujemy poszukać informacji o 
tym dlaczego dinozaury wyginęły? Poznamy 
także historię powstania węgla kamiennego oraz 
korzyści jakie dają nam bogactwa: węgiel i sól 
kamienna. 
Marcowa pogoda – Obserwując zjawiska 
pogodowe oraz zmiany zachodzące w przyrodzie 
mamy nadzieję „wypatrzeć” pierwsze zwiastuny 
wiosny. Pierwszy Dzień Wiosny przywitamy 
wspólnie bawiąc się na imprezie przedszkolnej. 

Nadeszła wiosna – temat tego tygodnia to ciąg 
dalszy wiosennych wiadomości o wybranych 
roślinach i zwierzętach oraz zjawiskach 
zachodzących wczesną wiosną. W sali założymy 
swój własny wiosenny ogródek. 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

 
Piosenka do nauki: „Wołanie wiosny” 

1. Dzisiaj w drodze do przedszkola 
Już zielone były pola, 
A bociany klekotały, 
Bo na łąkę przyleciały. 

Ref: 
 Zielona wiosenka nas woła, 

Zielona panienka wesoła. 
W oczy świeci nam 
Złotym słońcem i rozrzuca kwiaty  

           pachnące. 
 

2. Na gałązkach pierwsze pąki, 

A na pąkach pierwsze bąki. 

Żabki skaczą, a skowronek śpiewa  

Jak srebrzysty dzwonek. 
 

3. Na spacerze zobaczymy, 

Czy już nigdzie nie ma zimy.  

Teraz wiosna rządzić będzie 

Z czego bardzo się cieszymy! 

 
Wiersz do nauki: „Chichopotam” 
 
Wyszedł z błota hipopotam: -Cha-chi-cho-cha! - 
zachichotał. 
Słoń, zbudzony owym dźwiękiem, zakołysał trąbą 
z wdziękiem: 
-Tru-tu-tu-tu! Mój sąsiedzie! Co cię śmieszy, 
można wiedzieć? 
Hipopotam rzec coś chciał, lecz nie zdołał, bo się 
śmiał. 
Żółw guzdrała, wietrząc psotę, zaraz przygnał tu 
galopem, 
Stado strusi zbaraniało, a lew ryknął: -Co się 
stało? 
Hipcio zerknął na nich i … znów się chichrał: -Chi, 
chi, chi… 
-Czy pan ze mnie się naśmiewa? Spytał pawian, 
schodząc z drzewa. 
Chciał na śmieszka się obrazić, lecz… chichotem 
się zaraził. 
Wnet się śmiała cała plaża-wąż aż skręcał się i 
tarzał, 
Żółw rechotał, zebry rżały, śmiechem parskał lew 
wspaniały. 
Calusieńki świat chichotał! 
Kto to sprawił? CHICHOPOTAM! 
Ten wesołek rodem z błota. 
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ODDZIAŁ VI BULINKI 

 W marcu będziemy realizować 
następującą tematykę: 

 W świecie zwierząt 

 Zwierzęta sprzed 
milionów lat 

 Witamy wiosnę 

 W marcu, jak w garncu 
 

W nowym miesiącu będziemy: 
- rozmawiać o zwierzętach egzotycznych, jak 
wyglądają, gdzie żyją, słuchać ciekawostek na ich 
temat 
- zastanowimy się, po co są ogrody zoologiczne i 
jakie zwierzęta można tam spotkać 
- poznamy bogactwa naszego kraju, jakimi są 
węgiel kamienny i sól kamienna oraz do czego 
się je wykorzystuje  
- porozmawiamy o dinozaurach, poznamy ich 
nazwy, zwyczaje i prawdopodobny wygląd 
- opisywać wiosenną pogodę  
- przypomnimy jakie znamy zwiastuny wiosny 
oraz nazwy wczesnowiosennych kwiatów 
(krokusy, sasanki, zawilce, pierwiosnki, 
przylaszczki) 
- na spacerach obserwować zmiany zachodzące 
w przyrodzie 
- poznamy następujące litery wielkie i małe, 
drukowane i pisane: „Z, z”, „U, u”, „C, c”, „Ł, ł” 
 

W marcu planujemy wyjście na dwa zajęcia do 
Muzeum Wojska Polskiego. 

Nauczycielki oddziału: 
Anna Stanisławiuk 

Małgorzata Andrejewicz 

Piosenka do nauki: „Wiosenne buziaki” (sł. i 
muz. K. Gowik i A. Żurawska) 
Już rozgościła się wiosna, 
słońce i kwiaty przyniosła. 
Huśta się lekko na tęczy, 
motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki. 
Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 
tańczmy z wiosenką ja i ty. 
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 
Hop, hop, raz, dwa, trzy, 
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. 
A całe miasto całusy śle, 
bez wiosny było tu źle. 
 

Słońce rozdaje promyki, 
gonią się w lesie strumyki. 
Mrówki zaczęły porządki, 
a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki. 
 

Ref.: Hop, hop… 
 

Kwiaty swe płatki umyły 
i świeże stroje włożyły. 
Budzą się wszystkie zwierzaki. 
Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki. 
 

Ref.: Hop, hop… 
 
Wiersz: „Chichopotam” (A. Frączek) 
Wyszedł z błota hipopotam: 
-Cha – chi – cho – cha! – zachichotał.  
Słoń zbudzony owym dźwiękiem, 
zakołysał trąbą z wdziękiem: 
- Tru – tu – tu – tu! Mój sąsiedzie! 
Co cię śmieszy, można wiedzieć? 
Hipopotam rzec coś chciał, 
lecz nie zdołał, bo się śmiał. 
Żółw guzdrała, wietrząc psotę, 
zaraz przygnał tu galopem, 
stado strusi zbaraniało, 
A lew rykną: - Co się stało?! 
Hipcio zerkną na nich i… 
znów się chichrał: - Chi, chi, chi… 
- Czy pan ze mnie się naśmiewa?- 
spytał pawian, skacząc z drzewa. 
Chciał na śmieszka się obrazić, 
lecz chichotem się zaraził. 
Wnet się śmiałą cała plaża- 
wąż aż skręcał się i tarzał, 
żółw rechotał, zebry rżały, 
śmiechem parskał lew wspaniały. 
Calusieńki świat chichotał! 
Kto to sprawił? Chichopotam! 
Ten wesołek rodem z błota. 
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JĘZYK ANGIELSKI – lektor Magda Jastrzębska 

W MARCU 
Kacperki, Muminki, Gumisie, Bulinki: 
Poznają nazwy sportów i piosenkę: 
What do you like? What do you like? 
What do you like? 
Baseball, baseball. I like baseball. 
Basketball, basketball. I like basketball. Volleyball, 
volleyball. I like volleyball. 
Soccer, soccer. I like soccer. 
 Baseball, basketball, volleyball, soccer. 
I like sports! Hurray! 
What do you like? What do you like? 
What do you like? 
Diving, diving. I like diving. 
Swimming, swimming. I like swimming. 
Skiing, skiing. I like skiing. 
Skating, skating. I like skating. 
 Diving, swimming, skiing, skating. 
 I like sports! Hurray! 
What do you like? What do you like? 
What do you like? 
Tennis, tennis. I like tennis. 
 Badminton, badminton. I like badminton. Fencing, 
fencing. I like fencing. 
Boxing, boxing. I like boxing. 
Tennis, badminton, fencing, boxing. 
I like sports! Hurray! Hurray! 
 
Nauczą się słów związanych z nadejściem wiosny: 
 

  
 

Poznają słownictwo związane z naturą: 
meadow-  łąka  desert - pustynia 
forest- las   cave - jaskinia 
garden – ogród  lake - jezioro 
pond – staw   sea – morze 
rzeka –river   mountains – góry 
 
 
Smerfy, Muchomorki: 

Nauczą się słownictwa związanego z 
Wielkanocą: 

 
 
Poznają nową piosenkę: 
This is the way the bunny hops,  
Hop hop hop, Hop, hop, hop 
 This is the way the bunny hops 
 On Easter day!  
This is the way he wiggles his nose,  
Wiggle. wiggle, wiggle, Wiggle, wiggle, wiggle This is 
the way the bunny wiggles his nose  
On Easter day!  
This is the way he flops his ears, 
 Flop, flop, flop. Flop, flop, flop  
This is the way he flops his ears 
 On Easter day!  
This is the way he shakes his tail, 
 Shake, shake, shake, Shake, shake, shake  
This is the way he shakes his tail  
On Easter day!  
This is the way the bunny hops, 
 Hop hop hop, Hop, hop, hop  
This is the way the bunny hops 
 On Easter day! On Easter day!  
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KALENDARZ – WYDARZENIA MARZEC 2018r. 

01-09.03.2018- rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018-2019 

12-16.03.2018r. – rekrutacja rodziców na warsztaty w ramach projektu   „Przedszkolaki odkrywają  

                              świat”, nr RPO.03.01.01-20-0202/16  

19.03.2018r. – powitanie wiosny 
20.02.2018r. – teatrzyk Grupa teatralna  „Pod orzełkiem” pt.” Kukła z wiejskiego podwórka” 
 
 

W REPORTERSKIM SKRÓCIE  
 

     

 

   

 

Na podwórku fajnie jest bez względu na pogodę 

Rodzice w przedszkolu  
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