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Baranek

Pisanki

Przywędrował do nas
baranek świąteczny.
Miał dzwoneczek dźwięczący
i był bardzo grzeczny.
Siadł sobie na stole
między pisankami
skubał świeży owies
razem z zajączkami.
Potem wziął walizkę
w kwiatki kolorowe
i obiecał wszystkim
- Za rok przyjdę znowu.

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.
D. Gellner
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Kurczaczek
Włożył kurczaczek piórka
złote,
bo na święta miał ochotę.
Nóżki umył i wymoczył
i na biały obrus wskoczył.
Teraz siedzi zamyślony
do baranka przytulony.
Oczka przymkną słodko śpi.
i o świętach sobie śni.

Wielkanocne mazurki
Wystroiły się mazurki
w czekoladki i figurki.
Na świątecznym stole stoją,
migdałowe miny stroją.
Potem z tacy się stoczyły
i mazura zatańczyły.
Obsypały wszystko cukrem
wymazały obrus lukrem,
w końcu siadły uśmiechnięte:
- Świętowanie rozpoczęte !

Mokre święta.
Rozsiadły się świąteczne baby parami
na haftowanym obrusie.
Te w środku z lukrem, tamte z rodzynkami
i każda zapachem kusi.
Na półmisku rośnie owies – jak przystało –
prababci ręką wysiany,
cukrowany baranek skubie go nieśmiało,
A w poniedziałkowy ranek ...
Pisk! Krzyk! Śmiechy! Cała wieś tu biegnie!
Wiadra, miski, konwie i dzbanek ...
Któż się dzisiaj zimnej wody zlęknie?
Chyba tylko ten z cukru baranek!

Wielkanoc.
Na stole pisanki tęczą
malowane,
wśród zieleni trawy cukrowy
baranek.
Bazie w wazoniku, ciasta i
wędliny,
Wielkanoc i wielkie spotkanie
rodziny.

Zajączek
Nasz szaraczek zając
przykicał w Wielkanoc.
Długie uszka, uszka miał,
koszyczek pełen jaj.
Spytał: gdzie jest kurka
co ma złote piórka?
I poprosił: - Kurko ma,
daj mi jajka, jajka dwa.
Kurka pomyślała
i tak powiedziała:
„ Nie dam jajek, nie dam ci,
bo kurczaków braknie mi."
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Migają, błyszczą stroje.
Król tańczy i królowa.
Księżniczki, królewicze…
Korony lśnią na głowach
Konkursy i zabawy!
Wesoło gra muzyka!
Wodzirej jak czarodziej:
Tu zjawia się , tam znika!
Raz! Dzieci robią kółko!
Dwa! Szybko robią łańcuch!
To nie jest zwykły bal.
To bal jest przebierańców.
B. Szelągowska
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Joanna Gruszka, Józef Gruszka i Jacek Woźnica zabrali nas w muzyczną podróż,
podczas której poznaliśmy niezwykłe brzmienie muzyki karpackiej. Słuchaliśmy muzyki
ludowej spod Tatr, słowackiej, węgierskiej, rosyjskiej i krajów bałkańskich. Poznaliśmy
strój górali z Podhala, nazwy instrumentów prezentowanych przez muzyków, a także
podstawowe kroki tańca zbójnickiego. Żywiołowo prowadzony program bardzo nam się
podobał.

kontrabas

skrzypce
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Zmęczeni zimową aurą

z radością witaliśmy wiosnę podczas

wspólnej zabawy zorganizowanej pod hasłem „Dzień dobry wiosno”. Zerowiaki
brały udział w różnych konkursach razem ze starszymi kolegami z klasy pierwszej,
drugiej, i trzeciej. Najbardziej zerowiakom podobał się pokaz wiosennej mody.

Wiosna i moda
Pod koniec zimy wiosna
Wyjęła żurnali stosik.
-W co mam się ubrać? – dumała
- Co w tym sezonie się nosi
Założyć sukienkę w kropki?
A może golf? No i spodnie?
Co wybrać by być na czasie
I nie wyglądać niemodnie?

Torebkę wziąć czy koszyczek?
Na szyję apaszkę cienką?
Na głowę- kapelusz z piórkiem
czy lepiej beret z antenką ?

W tym czasie …
Gdzież ta WIOSNA?
- pytali wszyscy wokół.
- Zaspała? Zapomniała?
Nie będzie jej w tym roku?
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I przyszła w zielonych rajstopach
w powiewnej złocistej sukience
i miała wianek z pierwiosnków,
a w ręce trzymała kaczeńce.

Pachniała jak sklep z perfumami
wszak była calutka w kwiatach,
sypała płatkami jak deszczem
i tak już została do lata.
Bożena Głodkowska

Na pokazie mody wiosennej
wystąpili:

Julia i Bartek.

Bardzo pięknie się prezentowali
i otrzymali zasłużone brawa.
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Wiosna pojawiła się również na zajęciach z języka angielskiego.
Powitaliśmy ją super zabawą , której bohaterem było :

On the farm.
Wiosenna zabawa
Let’s blow the feather.
The feathers go up.

cow

duck

Now stop! Don’t blow!
The feathers go down.
One more time!

goose
goose

hen

horse
pig
sheep
rooster
Strona redagowana we współpracy
z nauczycielem języka angielskiego
mgr Edytą Klimczak

turkey
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Dziecko w wieku przedszkolnym,

Dwa kółeczka, dwa pedały
i silne dwie nóżki,
a już kuszą leśne ścieżki,
osiedlowe dróżki.

ze względu na intensywny wzrost
i kształtowanie się sprawności ruchowych,
wymaga zaspokojenia wielkiej potrzeby
ruchu. Aktywność ruchowa rozwija
sprawność fizyczną dziecka ale także ma

Rączki ci podaje dwie.
Chcesz, to pobawimy się!
Raz, dwa, trzy !
Raz, dwa, trzy !
Poskaczemy ja i ty.

znaczący wpływ na jego rozwój umysłowy .
„ W trakcie wykonywania każdego

samodzielnego ruchu dziecko poprawia
czynności tak długo , aż osiągnie zamierzony
efekt. Dzięki tej autokorekcie coraz lepiej
panuje nad swoim ciałem i koordynuje
aktywność ruchową, wzrokową, słuchową
i dotykową. Towarzyszą temu złożone
czynności intelektualne i emocjonalne.”
/E.Gruszczyk-Kolczyńska Nauczycielska
diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole/ .

Wspieranie dzieci w rozwoju ruchowym

Nożna, siatkowa
czy gumowa
- wciąż do zabawy
jest gotowa.

pozwala zapobiegać niezborności ruchowej ,
która utrudnia dzieciom rozwój
intelektualny.

Styl życia , pośpiech oraz

czasem też wygoda dorosłych powoduje, że
dzieci rzadko podejmują aktywność ruchową
i zbyt krótko przebywają na świeżym
powietrzu. Dlatego nie wyręczajmy dzieci

Z kolorowej bibuły
Zrobiły go dzieci.
Złapał wiatr za ogon
i do góry leci.

w czynnościach samoobsługowych,
zapewnijmy dzienną porcję ruchu na
powietrzu pamiętając , że dzieci w tym
wieku nie powinny pozostawać bez opieki
dorosłych.
Może kilka zagadek będzie inspiracją
do wiosennych zabaw.

Z łyżwami są spokrewnione,
Lecz lodu nie potrzebują.
Na asfaltowym boisku
doskonale się czują.
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Ewa Stadtmüller

Uciekło jajeczko
kokoszce z kurnika.
Toczy się prędziutko,
przed mamą umyka.

Czekaj- woła mama
- pozwól się wysiedzieć.
Pod moim skrzydełkiem,
będzie ci jak w niebie.
Może się okaże,
Żeś jest kogucikiem
z prześlicznym ogonem,
z czerwonym grzebykiem…
Jajko się skrzywiło:
Za wszystko dziękuję.
Przygoda mnie czeka,
Wyraźnie to czuję.
Zobaczył je kucharz
wesoły, rumiany:
Nadobne jajeczko
ruszaj ze mną w tany!
Hola, hej! Nie zmykaj
tak szybko z podwórka.
Zapraszam cię pięknie
do mego mazurka.

Jajo brwi zmarszczyło:
znam cię, mój kochany.
Z cukrem mnie ukręcisz,
oto twoje tany.
Przyturlaj się do mnie!
- Zosia zawołała.
Zaraz będzie z ciebie
pisanka wspaniała.
Na pisance bazie,
słodziutki mazurek,
kogutek, co ogon
z tęczowych ma piórek.
Jajko podskoczyło:
Sztukę sobie cenię,
weź mnie w swoje rączki,
chętnie się odmienię.
Popatrz, mamo, będę
ślicznie ozdobione
i razem z barankiem
jutro poświęcone.
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Znajdź drogę zajączka do koszyczka

Obrazki różnią się 15 szczegółami.
Znajdź jak najwięcej. Powodzenia!

Świąteczny rebus
- jeśli nie odgadniesz przyjrzyj się
kolorowance, a znajdziesz rozwiązanie

Opracowanie : mgr Jadwiga Kazana
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