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Wiosny w sercach i za oknem, pogodnych, dobrych dni 

Więcej czasu i życzliwości dla siebie nawzajem, 

Zdrowia oraz wszelkiej pomyślności  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

Życzą Dyrekcja, nauczyciele  

oraz pracownicy Przedszkola nr 41 



Mamo, Tato, nauczmy się wspólnie wiersza! 

 

J. Ficowski „Kolorowe bazie”   

W Wielkanocny dzień do domu  
przyszły białe bazie w gości,  
by pisankom po kryjomu  
kolorów zazdrościć.  
 
Bo ich nie pomalowano,  
nikt o baziach nie pamiętał,  
choć też pragną na Wielkanoc  
przywdziać strój od święta.  
 
Nie chcą się już dłużej bielić,     
chcą w zieleni żyć, w purpurze!  
Czyż są gorsze aniżeli  
zwykłe jajko kurze?  
 
Aż z lusterka przyfrunęła  
malusieńka, śmieszna tęcza.  
Zaraz wzięła się do dzieła,  
by je poupiększać.  
 
Ubarwiła każdą baźkę  
mała tęcza uśmiechnięta!  
I dopiero wtedy właśnie  
Zaczęły się Święta.  

 

http://www.google.com/imgres?q=kolorowanki+wielkanocne+z+puchatkiem&start=258&hl=pl&sa=X&rls=com.microsoft:pl&biw=1280&bih=673&tbm=isch&tbnid=ijWaJFlEtaL99M:&imgrefurl=http://kolorowanki.o33.eu/wielkanocne-kolorowanki-cz-2/do-druku-malowanki-wielkanocne/&docid=T80agZWOclKzkM&imgurl=http://kolorowanki.o33.eu/wp-content/uploads/2011/03/Do-druku-malowanki-wielkanocne.gif&w=623&h=810&ei=DDAxUcbSKoOI0AWMnoGoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=1037&vpy=232&dur=4047&hovh=256&hovw=197&tx=144&ty=165&sig=107025594416506898019&page=7&tbnh=149&tbnw=114&ndsp=50&ved=1t:429,r:67,s:200,i:205


 

Nadrobić zaległości z obecności 

 Lubimy wiosnę! Przy pierwszych promykach słońca rodzi się w nas energia do podejmowania 

wyzwań, które odkładaliśmy zimową porą. Częściej się uśmiechamy, widząc, jak przyroda budzi się do 

życia, a zielony krajobraz dopinguje do działania. Wiosna pozwala na spędzanie czasu z dzieckiem  

w zdrowy, aktywny i ciekawy sposób. Wspólnie obserwując przyrodę i wyjaśniając jej tajemnice, 

pozwalamy dziecku odkryć w sobie duszę małego przyrodnika, a towarzysząc jego aktywności na 

dworze,  pomagamy pokonywać słabości i zdobywać pierwsze sukcesy. Wiosna mobilizuje do bycia 

razem, możemy dłużej ze sobą rozmawiać, wieczory stają się cieplejsze i z ochotą dzielimy się 

wrażeniami z całego dnia. Wykorzystajmy więc dobrze nadchodzący czas. Bądźmy wrażliwi na nowe 

osiągnięcia naszych pociech,  okazujmy swoje zadowolenie i bądźmy dumni z nowych sprawności. Ale 

zadawajmy pytania i słuchajmy odpowiedzi, prowokujmy do pytań i odpowiadajmy. Nasze dzieci rosną, 

zmieniają się i dorośleją. Chcą, byśmy to zauważali i byli  z nich dumni. Nie przegapmy wiosny, bądźmy 

blisko naszych dzieci, bo oprócz oczekiwania na słońce, w dzieciach rodzi się oczekiwanie na naszą 

obecność i bliskość. One potrzebują tego o każdej porze roku. Wiosna jest tylko kolejnym etapem, aby 

zdać sobie z tego faktu sprawę. I aby zdążyć nadrobić zaległości z OBECNOŚCI. 

 

 

 

 

  



A na kwiecień plecień – „przyjaciel”?  

 A kwiecień tak przeplata, trochę zimy, trochę lata... Pogoda pozwala nacieszyć się pierwszym 

zapachem wiosny, lecz wciąż jest jeszcze bardzo kapryśna. W takie dni, gdy brak słońca zniechęca do 

spacerów, wiele dzieci włącza komputer. Już maluszki niebywale szybko i chętnie opanowują obsługę 

urządzeń jak tablet czy komputer. Są dumne ze zdobytych umiejętności, które nabywają w krótkim 

czasie. Bardziej niż duma, rozpiera je ciekawość, a kolorowy świat obrazów pochłania 

nieprawdopodobnie. Zabawa z komputerem potrafi być fascynująca, programy edukacyjne oferujące 

naukę przez zabawę pomagają w opanowaniu liter, cyfr, rozwijają znajomość kolorów, figur. Dzieci 

lubią pracować z symbolami, chętnie dopasowują, rozwiązują zagadki czy rebusy, próbują rysować.  

W ten sposób odpowiednio wydzielony i zagospodarowany czas przed ekranem, przynosi wiele 

korzyści. To dociekanie i zainteresowanie "nowym" z pewnością mobilizuje do zdobywania 

doświadczeń. Lecz gdy dziecko zaczyna samodzielnie poruszać się po Internecie, przestaje reagować 

na nasze polecenia, pytania, czy uparcie prosi o wydłużenie czasu grania, powinniśmy stać się bardziej 

czujni i uważni. Sprawdzajmy wcześniej, jaki rodzaj gier interesuje naszą pociechę, czy nie ma w tych 

zabawach elementów przemocy, jakim słownictwem posługują się postacie i czy dziecko samodzielnie 

nie włącza komputera przed pójściem spać. Wieczór to czas zarezerwowany na wyciszenie, posłuchanie 

przyjemnej bajki czytanej przez rodziców lub rodzeństwo, to CZAS DLA WAS.  Wszyscy powinniście 

zregenerować siły na kolejny dzień. Aby sen był spokojny i zdrowy, należy wyeliminować czynniki, które 

mogłyby go zakłócić, nie dodawajmy naszym dzieciom dodatkowych wrażeń. Nawet mało atrakcyjna 

gra na punkty, dziecko niezwykle ekscytuje i drażni, gdy coś idzie nie tak. Malec może być rozżalony i 

rozmyślać w nocy, może być także niepotrzebnie pobudzony i zdenerwowany. A rano zmęczony i 

niespokojny. 

Nie oczekujmy od dziecka, że samo będzie wiedziało kiedy odejść od komputera – TO JEST NASZA ROLA, 

to my dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem i powinniśmy przewidzieć zagrożenia 

płynące z długiego, niekontrolowanego dostępu do telefonu, tabletu, laptopa. Przekonanie, że „jeszcze 

nie czas”, aby rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach płynących z nieograniczonego użytkowania 

komputera, telefonu – nie jest słuszne. Rozmawiajmy nie tylko dziś, ale powtórzmy również jutro. To 

od rodziców dziecko dowiaduje się najważniejszych prawd o świecie i to te usłyszane i utrwalane w 

domu – uznaje za swoje i kieruje się nimi w przyszłości. 

 



To, co dzieje się na ekranie, niezwykle pochłania, absorbuje i ciekawi nie tylko dzieci ale i dorosłych. 

Wspaniale, że dziecko jest ciekawe, rozwija się i staje się członkiem nieprzerwanie ewaluującej  

medialnej rzeczywistości, w której za jakiś czas przyjdzie mu żyć na własny rachunek. Zadbajmy o to 

już dziś, aby w przyszłości dzieci nie płaciły zbyt wysokiej ceny za brak elementarnej wiedzy na temat 

tego, co jest w życiu ważne, a co mniej istotne. Zadbajmy o to, aby dzieci miały właściwie ukształtowaną 

hierarchię życiowych wartości i codziennych potrzeb. Aby potrafiły zachwycać się, cieszyć i dzielić  

z innymi. NAUCZMY DZIECI JĘZYKA EMOCJI. Komputer nie nauczy odczuwać, nie  wykształci empatii, 

nie pokłóci się z nami ani nie pogodzi. Z komputera postacie nie dotkną, nie pogłaszczą, nie pocieszą. 

TERAZ JEST CZAS na zdobywanie mądrych doświadczeń,  na edukację emocjonalną, elementarną  

i najważniejszą aby w przyszłości DZIECKO mogło stać się szczęśliwym i spełnionym dorosłym. Nie 

możemy zatrzymać pędzącego  czasu, ale z pewnością mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym 

domu, w naszych rodzinach, w pokoju naszego dziecka… 

 

DROGI RODZICU! 

CODZIENNIE WIECZOREM ZADBAJ O TO, ABY TELEFON, KOMPUTER, TABLET BYŁY WYŁĄCZONE, GDY TWOJE 

DZIECKO KŁADZIE SIĘ SPAĆ. Gdy rano Twoje dziecko wstaje płaczliwe, zmęczone, niechętne, marudne i coraz 

mniej się uśmiecha, a Ty wykluczasz przeziębienie – to sygnał, że coś je niepokoi.  

Wtedy ogranicz kontakt dziecka z ekranem. 

 

Karolina Turek 

 



STRONA DLA CAŁEJ RODZINY 

Porozmawiajcie, jakie korzyści płyną z użytkowania komputera, a jakie skutki może mieć długie 

siedzenie przed ekranem - a zwłaszcza przed snem! Ustalcie zasady korzystania z komputera w dzień, 

dbajcie o to, aby komputer nie zabierał Waszego cennego czasu i pamiętajcie, że najbardziej 

wartościowy czas to ten spędzany razem. Pokolorujcie obrazek i powieście na domowym komputerze.  

Niech przypomina o tym, co ważne. 

 



KĄCIK MĄDREJ GŁÓWKI 

Strona dla dużych i małych artystów! 
Powiedz, która pora roku budzi przyrodę do życia? Pokoloruj Panią 

Wiosnę najładniej jak potrafisz, Użyj wielu kolorów!  

Pod kolorowanką narysuj kwiaty wg własnego pomysłu. 



STRONA DLA STARSZAKA 

Pokoloruj koszyczek lub ozdób według własnego pomysłu!  

do koszyczka dorysuj bazie lub przyklej bazie kotki. Zaproś do 

swojej pracy mamę, tatę, siostrę lub brata! 



STRONA DLA MALUSZKA 

Pokoloruj pisankę, a brzuszek zajączka wypełnij plasteliną. 



STRONA DLA DUŻEGO I MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA 

A jak Ty spędzasz wolny czas? Grasz w piłkę? A może jździsz już na rowerze? Pokoloruj ubranko 

chłopca, nadaj mu imię i opowiedz Rodzicom , co robi chłopczyk na obrazku. Możesz tez wykleić bluzkę 

chłopca kolorowym papierem. Powodzenia! Gdy praca będzie skończona, przypnij ją do lodówki! 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

CZYM JEST KOBRA CZYLI O PRAWIDŁOWYM UŁOŻENIU JĘZYKA 

W momencie, kiedy nie mówisz, nie jesz ani nie pijesz Twój język przyjmuje pewną określoną pozycję 

w jamie ustanej. To tak zwana pozycja spoczynkowa języka, inaczej: pozycja wertykalno – horyzontalna lub 

“pozycja kobry”.  

Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka jest wtedy, gdy język opiera się na górnych zębach i jest lekko 

spionizowany czyli boki języka przywierają do górnych zębów – mniej więcej do kłów. 

 

Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka: 

 

 

https://www.logopeda-lodz.eu/blog/jak-wyglada-pozycja-wertykalno-horyzontalna-jezyka/ 

Pozycja pokazowa. 

 

Od prawidłowej pozycji języka w buzi zależy: 

 Prawidłowy tor oddechowy. Język leżący na dnie jamy ustnej automatycznie obciąża żuchwę. 

Przez to żuchwa opada, a my nieświadomie zaczynamy oddychać ustami. Język nie ma 

https://www.logopeda-lodz.eu/blog/jak-wyglada-pozycja-wertykalno-horyzontalna-jezyka/
https://www.logopeda-lodz.eu/blog/jak-wyglada-pozycja-wertykalno-horyzontalna-jezyka/


naturalnej bariery, więc samoistnie wychodzi między zęby, co prowadzi do wady wymowy – 

seplenienia międzyzębowego, wad zgryzu, uszkodzenia stawu skroniowo-żuchwowego. 

 Prawidłowe połykanie (tzw dorosłe), które kształtuje się po 4 roku życia. Wyróżnia się dwa 

typy połykania:  

- połykanie infantylne (niemowlęce), które charakteryzuje się płasko ułożonym językiem na 

dnie jamy ustnej. Podczas przełykania śliny język wysuwa się między zęby, naciskając na nie 

i wypychając je od wewnątrz. Zawsze towarzyszy temu mocne zaciskanie warg. Trwa do około 

4 roku życia dziecka; 

- połykania dojrzałe (dorosłe) charakteryzuje się tym, że czubek języka opiera się o wałek 

dziąsłowy za górnymi zębami, a tym samym wykonuje ruchy pionowe, szczęki są zwarte (ale 

nie zaciśnięte) a wargi nie zaciskają się. Przy prawidłowym połykaniu płyny nie wyciekają z 

jamy ustnej. 

 Prawidłowa artykulacja głosek: cz, dż, sz, rz, r, l, k, g, ch, ć, dź, ś, ź, c, dz, s, z. 

 

W jaki sposób ćwiczyć prawidłową pozycję języka? 

 Kląskanie, naśladowanie koników. 

 

 Zawody w n – przy otwartej buzi staramy się jak najdłużej wypowiadać głoskę n (na jednym 

oddechu).  

 Smakołyki – zlizywanie z wałka dziąsłowego nutelli, dżemów, opłatka.  

 

 Budujemy dom – język jest budowniczym, który stawia dom, od dołu do góry (podnosimy 

szeroki język do góry). Następnie budowniczy stawia ściany (powoli kląskamy), maluje sufit 

(szeroki język wędruje po podniebieniu od zębów w kierunku gardła i z powrotem). 

Budowniczy wbija gwoździe (szybko kląskamy) i dom gotowy (trzymamy język w pozycji 

kobry, zamykamy buzię). 

 

 Język nie z tej ziemi / język ufoludków – bawimy się z dzieckiem w kosmos, wymyślamy język 

ufoludków składający się ze zbitek głosek t i d oraz samogłosek, np. dadada, tto, tadudidi itd.  

 


