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Warto przeczytać

 Grypa czy przeziebienie 

 Widomości z grup  

 Wspólnie spędzony, „rodzinny” czas to 
zacieśnianie wzajemnych więzi, umocnienie

 

Nasza gazetka 
 

     

 
 
 
 

Kącik Rodzica  
 Czas tak szybko ucieka…. 

Zabiegani, zalatani. Między pracą, zakupami, spłatą kredytu… 
Rozerwani między zarabianiem na życie a domem, który (czasem głośno i 
z efektami specjalnymi) domaga się naszego czasu. I dziećmi, które tak 
szybko rosną, a my to dostrzegamy dopiero na zdjęciach, najczęściej 
wtedy, gdy jest już za późno na cieszenie się ich dzieciństwem.  
Wspólnie spędzony, „rodzinny” czas to zacieśnianie wzajemnych więzi, 
umocnienie naszej małej wspólnoty. Każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, 
jak to jest ważne, ale nie zawsze potrafi o to zabiegać lub po prostu 

zorganizować swoje życie tak, żeby na wszystko znaleźć odpowiednią porę. Jak pośród wszystkich 
obowiązków wykroić czas dla dzieci i dla rodziny?  
Co dla nas jest ważne?  
Poświęćcie kilka minut i niech każdy z członków rodziny (piśmiennych – jeśli macie starsze dzieci) wypisze 
na kartce zajęcia z całego tygodnia. Ile czasu Wam one zajmują? Co jest najbardziej czasochłonne? 
Wspólnie poszukajcie rozwiązań, które pozwolą ograniczyć czas niezbędny na ich realizację. Może tata 
mógłby się golić wieczorem, a zaoszczędzony dzięki temu rano czas poświęcić na wspólne śniadanie? 
Może porządki robić wspólnie w piątek wieczorem, a w sobotę wybrać się na wycieczkę? 
Narada rodzinna  
Skupieni na tym, co nas czeka jutro, gubimy cele, które postawiliśmy sobie, gdy dzieci przyszły na świat. W 
efekcie ważne decyzje podejmujemy pod wpływem chwili, bo na wspólne planowanie i zbiorowe 
podejmowanie decyzji nie wystarcza nam czasu. W zmianie tego mogą pomóc „narady rodzinne”. Można 
na nie poświęcić wybrany wieczór w tygodniu. W tym czasie zaplanujcie wspólne wycieczki, omówcie 
zbliżające się ważne wydarzenia (np. rodzinne uroczystości), rozmawiajcie o tym, co się wydarzyło (także 
na świecie – często dzieci bardzo przeżywają różne katastrofy i potrzebują, aby rodzice przekazali im, co 
sami o tym myślą).  
Jemy wspólnie  
Przynajmniej jeden posiłek dziennie powinien być jedzony w rodzinnym gronie. Czas ten można 
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wykorzystać na wspólną rozmowę, dzielenie się swoimi przeżyciami, ale także naukę właściwego 
zachowania przy stole, układania jadłospisu, przygotowania posiłku.  
Czas na wyprawę!   
Najwspanialszy czas dla rodziny, to czas, gdy robimy coś wspólnie, razem. Rodzice czasem wolą coś 
zrobić sami, bo będzie łatwiej i szybciej, zupełnie nie zwracają uwagi na to, że wspólne działania jednoczą. 
Takie wypady powinno poprzedzić planowanie i pakowanie (nawet na kilka godzin trzeba przygotować 
kanapki, picie, czy ekwipunek najmłodszego członka rodziny - niech starsze dzieci przejmą częściowo te 
prace). Wypady mogą być proste i nieodległe lub bardziej skomplikowane, np. wycieczka do lasu, udział w 
zajęciach dla całej rodziny, np. muzycznych, plastycznych, aktywność sportowa (łyżwy, rowery, narty, 
zabawy na świeżym powietrzu) itp. 
Jestem tylko dla ciebie!  
Indywidualny czas (choćby to było tylko 15 minut dziennie) poświęcony dziecku. Co i jak robicie w tym 
czasie – o tym decyduje ono. Nie przesuwajcie tego czasu, nie odkładajcie na później, nie zabierajcie go 
„za karę”. Odłóżcie na bok wszelkie problemy i na kwadrans bądźcie tylko dla dziecka. Wkrótce docenicie 
ten czas.  
 

opracaowanie mgr Agnieszka Jancewicz 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRYPA SEZONOWA 

 
 Grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane 
przez wirusy grypy. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań  
na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy typu A i B. 
Grypa powoduje zachorowania w każdej grupie wiekowej (Światowa Organizacja 
Zdrowia szacuje, że rocznie dotyczyć może 5% – 10% dorosłych i 20% – 30% 
dzieci). Na całym świecie, szacuje się, że corocznie zachorowania na grypę są 
przyczyną około 3 do 5 milionów przypadków ciężkich powikłań pogrypowych,  
a około 250 000 do 500 000 zgonów, równocześnie jednak dostępne są skuteczne 
szczepienia ochronne przeciw grypie. 
Jak przenosi się grypa? 
Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu 
lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych 
zakażonych osób. 
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Objawy grypy są niecharakterystyczne, lecz najczęstsze dotyczą nagłego występowania: 
 objawów ogólnych – wysokiej gorączki, dreszczy, bólów mięśni, bólów głowy (najczęściej okolicy 
czołowej i zagałkowy), uczucia rozbicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia; 

 objawów ze strony układu oddechowego – suchego kaszlu, bólu gardła i katarem (zwykle o 
niedużym nasileniu). 

U małych dzieci obraz kliniczny może być całkowicie niecharakterystyczny – obejmować zmienione 
zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu, wymioty. 

W celu zapobieżenia zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy sezonowej zaleca się: 
 regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie, 
 regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe 

środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce 
zanieczyszczone wirusami grypy, 

 unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, 
 w przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest 

przebywania poza domem – unikanie tłumu i masowych zgromadzeń, 
 zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie 

rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. 
Źródło: https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/ 

 

 
 

więcej na stronie www.psse.bialystok.pl. 
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KOLOROWANKA 
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
 

      

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

 W marcu będziemy : 
- wzbogacać wiedzę o kosmosie 
i planetach 
- zachęcać do prowadzenia 
obserwacji pogody 
- rozmawiać o zjawiskach 
pogodowych spotykanych o tej 
porze roku 

- rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci  
- zapoznawać dzieci z charakterystycznymi 
cechami wiosny 
- utrwalać nazwy i charakterystyczne cechy 
czterech pór roku 
- poznawać zwyczaje związane z pożegnaniem 
zimy i powitaniem wiosny 
- rozwijać umiejętności matematyczne 
- wzbogacać wiadomości na temat zwierząt 
egzotycznych (wygląd, nazwa, wielkość) 
- rozwijać zainteresowania przyrodnicze podczas 
oglądania albumów przedstawiających zwierzęta 
żyjące w różnych środowiskach 
 
Planowana tematyka tygodniowa: 

 Kosmos 

 W marcu jak w garncu 

 Nadchodzi wiosna 

 Zwierzęta egzotyczne 
 

Rodzicom dziękujemy za: 

 Pani Annie – mamie Filipa M. za gadżety i 
ciekawe spotkanie, na którym zapoznała  
dzieci z zawodem lekarza  
 

Nauczycielki oddziału: 
Anna Stanisławiuk 

Małgorzata Andrejewicz 

 
Piosenka do nauki: „Deszczyk”  

(sł. i muz. B. Forma) 
 

Kapu – kapu, pada deszcz, 
strugi lecą z nieba. 
A ja jednak powiem wam: 
martwić się nie trzeba. 
Ref.: Weź parasol zaraz do ręki,  
Włóż na nogo kalosze. 
Zanuć słowa tej piosenki 
I wesoło ruszaj w drogę. (2x) 
 
Kap – kapu – kapu – kap, 

deszczyk z nieba leci, 
w kroplach deszczu, nucąc tak, 
idą sobie dzieci. 
Ref.: Weź parasol zaraz do ręki… 
 
Kapu – kapu, pada deszcz, 
wszystko mokre wkoło, 
przez kałuże sobie skacz, 
śmiejąc się wesoło. 
Ref.: Weź parasol zaraz do ręki… 
 
 
Gimnastyka buzi na wesoło 
Język maszeruje jak żołnierz na defiladzie: 
RAZ! – czubek języka na górną wargę 
DWA! – czubek języka do lewego kącika ust. 
TRZY! – czubek języka na dolną wargę. 
CZTERY! – czubek języka do prawego kącika 
ust. 
 
 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
Wiosna zbliża się do nas dużymi krokami. 
Wszystkie Smerfy czekają na nią niecierpliwie. 
Będziemy w tym miesiącu rozmawiać o zmiennej, 
wiosennej pogodzie i o czym jeszcze? 
 
I tydzień: MARCOWA POGODA 
Na początku miesiąca Smerfy poszerzą wiedzę 
na temat zjawisk atmosferycznych 
charakterystycznych dla przedwiośnia. Będziemy 
nazywać i wyszukiwać wybranych elementów 
pogody: temperatura powietrza, wiatr, opady 
atmosferyczne itp. Kształtujemy umiejętność 
formułowania poprawnej wypowiedzi oraz 
słuchania wypowiedzi rówieśników. 
 
II tydzień: CZEKAMY NA WIOSNĘ 
Smerfy żegnają już zimę i szukają oznak wiosny. 
Romawiamy na temat zwiastunów wiosny. 
Będziemy porównywać, wyszukiwać różnic  
w wiośnie i zimie. Rozwijamy myślenie i ogólną 
wiedzę poznawczą. Ponadto Smerfy będą dalej 
rozwijać umiejętności rachunkowe klasyfikowanie 
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i tworzenie zbiorów w oparciu o jedną cechę – 
np.gatunek kwiatka; doskonalenie umiejętności 
przeliczania w zakresie 1-6.  
 
III tydzień: W KUCHNI 
W trzecim tygodniu dzieci wzbogacą wiedzę na 
temat kuchni. Przeprowadzimy wywiad z naszymi 
paniami kucharkami. Poszerzymy wiadomości na 
temat atrybutów ich pracy, higieny oraz 
bezpieczeństwa pracy. Kształtujemy także nawyki 
kulturalne: właściwe zachowanie się przy stole. 
Będziemy rozmawiać również na temat zdrowej i 
niezdrowej żywności. Uświadomimy jakie są 
skutki spożywania niezdrowej żywności i jak 
ważne jest picie wody i jedzenie zdrowych 
produktów.  
 
IV tydzień: U FRYZJERA 
W ostatnim tygodniu marca Smerfy odwiedzą 
salon fryzjerski. Wzbogacimy wiedzę na temat: 
wyposażenia salonu, czynności fryzjera. 
Przypomnimy zasady właściwego zachowania się 
w miejscach publicznych. Ponadto będziemy 
rozwijać percepcji słuchowej poprzez zagadki 
słuchowe. ora ćwiczyć aparat artykulacyjnego na 
wyrazach dźwiękonaśladowczych. 
 

Nauczycielki oddziału: 
Barbara Ziuzia 

Izabela Roszkowska 

 
Piosenka „Maszeruje wiosna” 
 
Tam daleko gdzie wysoka                                                                                                
maszeruje drogą, mała wiosna.  
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki  
i jeden warkoczyk krótki.  
 
ref: Maszeruje wiosna  
a ptaki wokoło,  
lecą i świergocą  
głośno i wesoło  
 
Maszeruje wiosna  
w ręku trzyma 
kwiat.  
Gdy go w górę 
wznosi,  
zielenieje świat.  
 
ref: Maszeruje 
wiosna  
a ptaki wokoło,  
lecą i świergocą  
głośno i wesoło  

 

Wiersz "Siostra łyżka brat widelec" T. Śliwiak 

 

 
 

ODDZIAŁ III BULINKI 

 
W marcu  w naszej grupie będą 
omawiane następujące tematy:  
 
I tydzień:  Zwierzęta dżungli i 
sawanny  
II tydzień: Zwierzęta naszych pól i 
lasów  

 III tydzień: Marcowa pogoda  
IV  tydzień: Wiosenne przebudzenie  

 
W pierwszym tygodniu   będziemy  
rozmawiać o zwierzętach zamieszkujących 
dżungle i sawannę.  Zapoznamy dzieci  z 
kontynentem afrykańskim oraz wybranymi 
zwierzętami. Dzieci poznają też właściwości 
bananów i ich walor y smakowe.  
W drugim tygodniu będziemy wzbogacać  
wiadomości na temat życia pszczół i ich 
znaczenia w życiu człowieka. Porozmawiamy  
zwierzętach żyjących na polu i w lesie, 
wyjaśnimy pojęcia:  ptaki, ssaki i  owady. 
Podczas zajęć będziemy rozwijać 
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umiejętność klasyfikowania. Naśladując głosy 
zwierząt dzieci będą rozwijać sprawność 
narządów artykulacyjnych.    
W trzecimi  tygodniu będziemy rozmawiać o  
znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, 
nazywać produkty  spożywcze bogate   w 
witaminy. Zwrócimy uwagę dzieci na zmienność 
pogody w marcu: „W marcu jak w garncu” . 
Rozmawiając o pogodzie będziemy  wdrażać 
dzieci do dłuższych logicznych wypowiedzi. 
Porozmawiamy i informacjach podawanych w 
prognozie pogody i ich rozumieniu przez dzieci.  
W czwartym tygodniu będziemy zakładać 
hodowlę roślin w naszej Sali oraz wzbogacać  
wiadomości nt hodowli roślin doniczkowych. 
Porozmawiamy  o wiosennych kwiatach- 
nazwach, wyglądzie. Dzieci będą też określać  
zmiany zachodzące w życiu zwierząt. 
W marcu zaprosimy rodziców na zajecie otwarte, 
o terminie poinformujemy.  

Nauczycielki oddziału : 
Barbara Duda  

Marzena Makowiecka  
Iwona Dąbrowska 

Piosenka do nauki: 
„ Żartowniś marzec” 

I. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe 
A ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre. 
Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie! 
Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci wiośnie. 
 
Ref: W marcu, w marcu jest jak w garncu. 
Taki pogodowy sos! 
Kto nie wierzy, ten dostanie przytyczka w nos. 
Kap, ka, kap, kap – deszcz 
Ciap, ciap, ciap, ciap, śnieg 
Puk, puk, puk, puk grad 
UUUU- wiatr.  
 
II. Wiosna wzięła się pod boki 
Dzieci jest jej szkoda. 
- Oj ty marcu łobuziaku, co to za pogoda. 
Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek. 
Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.  
 
Ref: W marcu… 
 
III Marzec skoczył hop pod chmury 
I mówi do cioci: 
- Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci. 
Ale to jest przecież nudne, gdy tak słonce świeci. 
Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na 
dzieci. 
 
Ref: W marcu..  
 
 
 

 
Wiersz do nauki 
„Podróże’ 
Razem z panią zwiedzaliśmy  
Kraje egzotyczne,  
widzieliśmy tam rośliny 
i zwierzęta fantastyczne. 
Pierwszy etap tej podróży 
- słoneczna Afryka 
Tutaj żyje lew, żyrafa 
Pawian, co koziołki fika. 
Słonie możesz też zobaczyć 
 i hipopotamy. 
Gdy krokodyl się pojawia  
To zmykaj do mamy.  
Czas na Indie tajemnicze 
Ileż tutaj zwierząt żyje 
Tygrys, pyton, aligator 
Nawet koralowe żmije. 
Zaś w Australii na nas czeka 
Dingo, kangur i papuga 
Struś , koala nawet rekin, 
Co do dzieci oczkiem mruga. 
Tak, on mruga do nas okiem 
Z kartki kolorowej 
Te podróże odbyliśmy 
Dzięki książce naszej nowej.  
 

ODDZIAŁ IV MUMINKI 

   
Planowana tematyka w 
marcu: 
Zwierzęta dżungli– w 
tym tygodniu 
wzbogacamy 
wiadomości na temat 

dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach 
świata, będziemy poznawać ciekawostki z życia 
zwierząt a także dowiemy się o  sposobach 
ochrony ginących gatunków dowiemy się również  
po co są zakładane zoo i rezerwaty. Zabawy 
ruchowe będą okazją do naśladowania sposobu 
poruszania się dzikich zwierząt.  
Zwierzęta naszych pól i lasów- wzbogacamy 
wiedzę o zwierzętach żyjących w lesie, poznamy 
ich domy i zwyczaje, dowiemy się co las daje 
zwierzętom oraz dlaczego zwierzęta są potrzebne 
lasom. 
Marcowa pogoda– poznamy i przypomnimy 
charakterystyczne zmiany w przyrodzie w tym 
okresie: pierwsze kwiaty, charakter marcowej 
pogody, powracające ptaki, itp. Założymy mały 
ogródek w sali, w którym posadzimy szczypiorek, 
rzeżuchę i kiełki. Mamy nadzieję w kolejnym 
tygodniu wyhodowane zieleninki wykorzystać do 
przygotowania wiosennych kanapek.  
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21 marca –pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 
– tego dnia czeka nas przedszkolna impreza! 
Nadeszła wiosna – temat tego tygodnia to ciąg 
dalszy wiosennych wiadomości o wybranych 
roślinach i zwierzętach oraz zjawiskach 
zachodzących wczesną wiosną. Mamy nadzieje 
tylko że wiosna  się nie spóźni!  
 
Dziękujemy: 
- Rodzicom za zbieranie nakrętek – nasza grupa 
zajęła I miejsce , nagrodą będzie wyjazd dzieci 
wiosną do wybranego muzeum 
- mamie Ernesta za miłe chwile z bajką w ramach 
wspólnego czytania dzieciom książeczek. 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

 
Piosenka do nauki:  

"Maszeruje wiosna" 

Tam daleko, gdzie wysoka sosna, 
maszeruje drogą mała Wiosna. 
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 
i jeden warkoczyk krótki. 

Refren (x2): 
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 
lecą i świergocą głośno i wesoło. 
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat. 
 
Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę, 
na ramieniu małą torebeczkę. 
Chętnie żuje gumę i robi balony, 
a z nich każdy jest zielony. 

Refren (x2): 
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło  
lecą i świergocą głośno i wesoło. 
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.  
 
Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas, 
każda trawka chce być już zielona. 
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, 
zima by została mroźna. 

  
Wiersz do nauki: „Krokus” 
 
Wyszedł spod ziemi krokus  
jak promyk słońca z obłoku.  
Rozejrzał się wkoło  
I rzekł wesoło:  
 
- Jak tylko trochę podrosnę,  
zrobię prawdziwą wiosnę! 
 

 

ODDZIAŁ V KACPERKI 

TEMATYKA TYGODNIOWA 
 

„Zwierzęta egzotyczne” –   
wzbogacanie wiadomości na 
temat sposobu życia zwierząt 
egzotycznych; poszerzanie 
wiadomości na temat  
wybranych zwierząt 

egzotycznych żyjących na różnych kontynentach; 
poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, 
sawanna, dżungla; rozwijanie umiejętności 
dokonywania analizy i syntezy słów o prostej 
budowie fonetycznej;  rozpoznawanie i nazywanie 
poznanych liter;  ćwiczenie pamięci poprzez 
słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków; 
 
„Mieszkańcy pól i łąk” – wzbogacenie wiedzy 
na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu 
człowieka; opisywanie różnic i podobieństw  
w wyglądzie owadów;  układanie i rozróżnianie 
zdań oznajmujących i zdań pytających; 
wzbogacanie wiadomości na temat życia i 
zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie;  
dokonywanie oceny wartości logicznej 
wypowiadanych zdań; ćwiczenie 
spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-
ruchowej; wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady; 
 
„Marcowe niespodzianki”  - poznawanie 
znaczenia witamin dla zdrowia człowieka;  
rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów 
żywnościowych bogatych w witaminy; kojarzenie 
zjawisk atmosferycznych z porami roku; 
rozpoznawanie znaków synoptycznych;  
rozwijanie sprawności manualnej; budowanie 
wypowiedzi poprawnych pod względem 
gramatycznym;  utrwalanie pojęć: prawa, lewa; 
wiązanie położenia słońca z porą dnia; 
 
„Czyste wiosenne powietrze” - ukierunkowanie 
uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez 
obserwacje w środowisku;  zwiększenie wiedzy 
nt. szkodliwości dymu papierosowego;  
kształtowanie umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach, w których inni palą; obserwowanie 
hodowli roślin w kąciku przyrody;  sprawdzanie i 
porównywanie wzrostu roślin;  kształcenie 
postawy badawczej, poznawanie właściwości 
ziemi;  rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej 
litery ł; 
 

Nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 

Maria Borowik 
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WIERSZ  DO  NAUKI:  „Pożegnanie Marzanny"   
Agata Widzowska  

Wskakuj na miotłę, mroźna Marzanno! 
Czas się pożegnać, Zimowa Panno! 
Nadal ze szronu dziergasz nam getry, 
a dla bałwanków bielutkie swetry 

Przestań zamieniać nosy w mrożonki 
i pieskom wplatać sople w ogonki! 
Spójrz! Wiosna biegnie do nas ze słonkiem, 
próbuje zbudzić misia skowronkiem!  
Obsypie drzewa brokatem z kwiatków, 
na łąkach złoży dywan z bławatków, 
z norek wygoni śpiochy – zwierzaki, 
zwoła na koncert pszczoły i ptaki! 
– A kysz, Marzanno, mrożąca lodem! 
Czas na słoneczko i ule z miodem. 
Witamy Wiosnę, twą koleżankę! 
A ty idź wcinać zimną owsiankę! 
 
 
PIOSENKA  DO  NAUKI: „W lesie”    
J. Kucharczyk 

 
Lubię spacerować po lesie zielonym 
Obserwować żuki, biedronki i pszczoły 
Kwiatkiem się zachwycić, spróbować poziomkę 
 
Ref.: Las tak pięknie szumi szu szu szu szu szu 
         Strumyk wody toczy chlupu chlupu chlap 
         Pszczoły , osy bzyczą bzy bzy bzy bzy bzy 
         Ptaszek gdzieś zaśpiewał tirli tirli li 
         Kukułeczka kuka kukukuku 
         Dzięcioł drzewo stuka stuku stuku puk 
         Cicho jeż przemyka tupu tupu tup 
         Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór x 2 
           

ODDZIAŁ VI GUMISIE 
 

Na marzec  proponujemy 
następującą tematykę: 
1.Niezwykły świat 
zwierząt 
 Zadania: 
-gromadzenie wiadomości 
na temat zwierząt 

egzotycznych, 
-zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz 
zamieszkującymi je zwierzętami, 
-aktywizowanie logicznego myślenia poprzez 
rozwiązywanie, układanie zagadek, 
-rozwijanie sprawności manualnej. 
2.Człowiek , ciało- cudowna maszyna 
Zadania: 
-zapoznanie z wyposażeniem gabinetu 
lekarskiego,  

-grupowanie obrazków wg aspektów 
zdrowotnych, 
-rozumienie znaczenia picia soków ze świeżych 
warzyw i owoców dla zdrowia, 
-przestrzeganie zakazu brania lekarstw bez 
wiedzy dorosłych, 
-gromadzenie wiedzy o budowie i funkcjonowaniu 
wybranych części ciała. 
W drugim tygodniu marca rozpoczniemy 
realizację tematyki  „Człowiek , ciało – cudowna 
maszyna”. Przez  tydzień będziemy badać ludzkie 
ciało, dzięki czemu dowiemy się o nim wielu 
niezwykle interesujących rzeczy. Dzieci dowiedzą 
się m. in. że ciało składa się z kości, mięśni oraz, 
że jest pokryte skórą. Będziemy się uczyć  
o zmysłach, które pomagają człowiekowi 
poznawać świat oraz  o tym, iż zmysły czasem 
potrzebują pomocy: wzrok – okularów, słuch – 
aparatu słuchowego. Dzieci dowiedzą się 
również, że zdarzają się sytuacje, kiedy musimy 
sobie radzić bez któregoś ze zmysłów. Poznamy 
rolę mózgu i serca w naszym ciele oraz poznamy 
drogę pokarmu przez nasze ciało. Poza tym 
będziemy gościć specjalistów, którzy przybliżą 
nam charakter swojej pracy. Dowiemy się, jak 
należy dbać o zdrowie. Zachęcamy Rodziców 
także do rozmów  z dzieckiem na temat ludzkiego 
ciała, aby rozbudzić  zainteresowanie tematyką 
zdrowia i  bezpieczeństwa. Podczas  zajęć 
pomocne będą  zdjęcia rentgenowskie.  
W związku z tym zwracamy się do Rodziców  
z prośbą   o wypożyczenie  zdjęć rentgenowskich  
do przedszkola na czas realizacji tematyki 
„Człowiek , ciało – cudowna maszyna”                  
w celach edukacyjnych. 
3.Przedwiośnie 
Zadania: 
 -założenie „zielonego ogródka” w kąciku 
przyrody, 
-poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia 
człowieka, 
-kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami 
roku, 
-rozpoznawanie znaków synoptycznych, 
-rozumienie konieczności dostosowania ubioru do 
warunków atmosferycznych. 
4.Szukamy wiosny 
Zadania: 
-poznanie właściwości ziemi i piasku, 
-wzbogacenie wiedzy na temat pielęgnacji roślin, 
-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie 
w związku z nadejściem wiosny, 
-rozwijanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, 
-przybliżenie efektu odbicia i symetrii. 
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W marcu poznamy następujące  litery :z, u, c, ł. 
Będziemy utrwalać już poznane i czytać krótkie 
teksty ze zrozumieniem. 
Podczas zajęć matematycznych poznamy zapis 
cyfrowy liczby 10, będziemy porównywać 
liczebność zbiorów, doskonalić umiejętności 
dodawania i odejmowania w zakresie 
indywidualnych możliwości dziecka. 
 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska 

 
Piosenka do nauki : Nareszcie wiosna 
Przyszła do nas wiosna – słoneczna ,radosna. 
Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem 
śpiewa./2x 
Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły, 
gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy./2x 
Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlała 
i przygląda się radośnie listeczkom na 
drzewach./2x 
Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze, 
tańczy razem z motylkami na kwitnącej łące./2x 
Woła do niedźwiedzia: Wstawaj misiu wstawaj! 

Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa./2x 
I dzieci łaskocze słońca promieniami. 
Chodźcie dzieci, chodźcie, dzieci z wiosną się 
pobawić./2x 
Wiersz do nauki : Psotny marzec  
-Pokaż, pokaż marcu, 
co tam mieszasz w garncu. 
-Mieszam śniegi, mieszam deszcze, 
więc na świecie zimno jeszcze. 
Szarobure dni, a wiosenka śpi. 
-Pokaż, pokaż marcu, 
co tam mieszasz w garncu. 
-Chociaż chłodno jeszcze na razie, 
już na wierzbach kwitną bazie, 
słońce uśmiech śle. 
Wiosno pośpiesz się! 
-Pokaż, pokaż marcu, 
co tam mieszasz w garncu.  
-Już dokoła pachnie wiosną, 
a mnie w garncu kwiatki rosną 
oraz kiełki zbóż, 
kwiecień już tuż, tuż. 

                                                
MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA  

 
W listopadowy numerze gazetki kolejne 2 zadania  z całorocznego konkursu MISTRZ 

MĄDRA GŁÓWKA. 
Po samodzielnym wykonaniu zdań przez dziecko ( przy minimalnym udziale rodzica 

ograniczającego się do przeczytania i wyjaśnienia poleceń ) kartę przynosimy do 
nauczyciela oddziału celem potwierdzenia prawidłowości wykonania zadania 

 

JĘZYK ANGIELSKI – lektor Ewa Bartnikiewicz

W MARCU  
Grupy III, IV, V, VI: 

 Poznają słownictwo opisujące pojazdy  
oraz nową  piosenkę: 
 

La la la 
Vehicles vehicles 
Oh, I’m sorry.  
Welcome to vehicles world!  
Are you ready? 
 
Step one 
Ring ring the bicycle 
Ring ring the bicycle 
Ring ring the bicycle 
I'm riding a bicycle.  
 
Step two 
Vroom-vroom vroom the car 
 

Vroom-vroom vroom the car 
Vroom-vroom vroom the car 
I'm driving a car.  
 
Step three 
Beep beep beep the bus 
Beep beep beep beep 
Beep the bus 
Beep beep beep the bus 
I'm driving a bus!  
 
Step four  
Choo choo choo the train 
Choo choo choo the train 
Choo choo choo the train 
I'm driving a train! 
 

 Nazwy pojazdów: 
car – samochód 
plane – samolot 
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bicycle – rower 
ship – statek 
bus – autobus 
baloon – balon 
train - pociąg 

Grupy I, II: 

 Utrwalają słownictwo związane z 
pojazdami: 
car – samochód 
plane – samolot 
bicycle – rower 
ship – statek 
bus – autobus 
 

Poznają nową piosenkę: 
La la la 
Vehicles vehicles 
Oh, I’m sorry.  
Welcome to vehicles world!  
Are you ready? 
 

Step one 
Ring ring the bicycle 
Ring ring the bicycle 

Ring ring the bicycle 
I'm riding a bicycle.  
 

Step two 
Vroom-vroom vroom the car 
Vroom-vroom vroom the car 
Vroom-vroom vroom the car 
I'm driving a car.  
 
Step three 
Beep beep beep the bus 
Beep beep beep beep 
Beep the bus 
Beep beep beep the bus 
I'm driving a bus!  
 

Step four  
Choo choo choo the train 
Choo choo choo the train 
Choo choo choo the train 
I'm driving a train! 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Opłaty za przedszkole należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca 
zgodnie z otrzymaną informacja 
 

 Wpłaty na organizację imprez, uroczystości , teatrzyki, upominki i nagrody itp.. oraz 
wsparcie potrzeb przedszkola 2018/2019 – w wysokoci180,00 zł za rok szkolny.  

płatne w całości lub w częściach 
drugie/trzecie dziecko z rodziny w przedszkolu – 140,00 zł. 
 

terminy wpłat: 
I wpłata -  do końca XI /2018– 100,00 zł. 
II wpłata– do końca I/2019 – 40,00 zł. 
III wpłata – do końca III/2019 – 40,00 zł.  

Powyższą należności wpłacamy na konto bankowe Rady Rodziców  

 20 2490 0005 0000 4530 2797 4134 

KALENDARZ – WYDARZENIA MARZEC 2019r. 

 
12.03.2019r. godz. 16.30 – Spotkanie członków Rady Rodziców 
13.03.2019r. – zajęcia pokazowe  w oddziale I „Mały konstruktor” w ramach projektu współfinansowanego  
                       ze środków Unii Europejskiej „Przedszkolaki odkrywają świat” 
14.03.2019r.Teatrzyk „  Skrzynia pełna skarbów”   grupa teatralna Mmagik 
14.03.2019r. godz. 16.00 – zebranie z rodzicami w oddziale V i VI „Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w  
                      kl. I. Zebranie poprzedzi spotkanie z psychologiem 
21.03.2019r. – Pierwszy Dzień WIOSNY 
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W REPORTERSKIM SKRÓCIE 

 

Tłusty czwartek – robimy paczki                                    Olimp ijka w Szkole  
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