
Publiczne Przedszkole nr 2  

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

 

 

Gazetka dla rodziców 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Wiosenne porządki, 

czyli jak od małego 

nauczyć dziecko 

dbania o porządek. 

Chciałabyś, aby Twoje dziecko było samodzielne, a w przyszłości pomagało Ci w domu. 

Zastanawiasz się, kiedy możesz zacząć uczyć je dyscypliny w dbaniu o porządek np. w 

swoim pokoju? Patrzysz na maleństwo i myślisz: „Przecież jest za małe, by sprzątać, 

pozbieram jego klocki raz dwa. Po posprzątaniu całego mieszkania to i tak drobnostka”. 

Uwaga, możesz zacząć naprawdę wcześnie zabawę w sprzątanie! Wiosenne porządki możecie 

zrobić razem! 

Obowiązki domowe dla małego dziecka 

W jakim wieku jest Twoje dziecko? Pierwsze zadania dostosuj do wieku dziecka i zamień je 

w zabawę. Moja córeczka, kiedy miała roczek, bardzo lubiła bawić się klockami. Po zabawie 

najpierw wspólnie wkładałyśmy je do pudełka, a potem robiła to samodzielnie. Przy 

porządkowaniu powtarzałam: „Włóż klocek do pudełka. Teraz wkładamy zielony klocek do 

pudełka. Tu jest jeszcze jeden klocek, włóż go, córeczko, do pudełka…”. 

 

Kiedy podczas odkurzania chodziła między moimi nogami i próbowała pomagać, 

pomyślałam, że mogę to wykorzystać. Zakupiłam jej specjalny malutki i bezpieczny 

(zabawkowy) odkurzacz. Teraz sprzątamy razem, każde swoim odkurzaczem. Tak samo było 

ze zmiotką i szufelką. Próbowała mi zabrać przyrządy do czyszczenia, ale były dla niej za 

ciężkie, za duże. W sklepie znalazłam leciutkie, plastikowe akcesoria do sprzątania dla dzieci. 

Jeśli nie chcesz kupować nowych zabawek, możesz po prostu dać dziecku mokrą szmatkę, 

niech naśladuje Cię kiedy wycierasz kurze. 

Tak naprawdę jest to tylko kilka przykładów podążania za potrzebami dziecka. Wychodź im 

naprzeciw i wymyślaj, jak można wspólnie, wesoło i wychowawczo spędzać czas. 

 

Gdy Twoje dziecko będzie miało już 3 lata, spróbujcie razem posprzątać jego szafę z 

ubraniami. Pokaż mu, gdzie jest miejsce na skarpetki, bluzki, spodenki itp. Wieczorem 

dziecko może zanieść wybrane przez Ciebie ubrania do kosza na brudne rzeczy. Pozwalaj na 

coraz odpowiedzialniejsze zadania i z przymrużeniem oka patrz na pomyłki i 

niedoskonałości. 

 



 

Im starsze dziecko, tym sprzątanie wychodzi coraz sprawniej. Przypominaj jednak dziecku o 

sprzątaniu po skończonej zabawie, by stało się to jego nawykiem, naturalną czynnością. Nie 

poprawiaj po dziecku tego, co posprzątało nieporadnie. Chwal za starania i baw się razem z 

nim. Takie działania sprawią, że dziecko chętnie będzie uczestniczyło w porządkach i coraz 

sprawniej będzie je wykonywało. 

 

Jak zamienić sprzątanie w zabawę? 

Pamiętaj! Zabawa ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Wykorzystaj tę formę 

spędzenia czasu do zmotywowania malucha do sprzątania: 

1. „Kto pierwszy”- zróbcie wyścigi, sprawdźcie, kto pierwszy napełni pudełko klockami. 

2. „Sprawdź mnie” - połóż zabawkę na inne miejsce niż zwykle leży i zapytaj malucha: „Czy 

samochód tutaj powinien leżeć? Pokaż mi gdzie są Twoje samochody.” Maluch będzie bardzo 

zadowolony, jeśli to on będzie mógł pomóc Tobie. 

3. „Zrób tak, jak ja”- czyli zabawa w naśladowanie. Pokaż dziecku jakąś czynność i poproś by 

zrobiło to samo. Dzieci bardzo lubią naśladować dorosłych. 

4. Być może Twoje dziecko ma swoją ulubioną zabawę. Wykorzystaj to i dostosuj do nauki 

sprzątania. 

Nauka sprzątania - wskazówki 

1. Naukę sprzątania zamień w zabawę. 

2. Proponuj różne, ciekawe formy zabawy. 

3. Podążaj za potrzebami dziecka i jego zainteresowaniami. 

4. Zadania dostosuj do wieku dziecka. Dziecko może wykonywać tylko te czynności, przy 

których na pewno nie może zrobić sobie krzywdy. 

5. Na początku pomagaj dziecku, a potem pozwól samodzielnie dziecku porządkować np. 

zabawki. 

6. Nie poprawiaj każdej rzeczy, którą Twoje dziecko niedokładnie wykona. 

7. Miej tolerancję na jego niedoskonałe i pierwsze kroki w tej dziedzinie. 

8. Chwal i podkreślaj to, co dobrze zrobi. 

9. Bądź cierpliwa, bo sprzątanie może zająć maluchowi dużo czasu. 

10. Podawaj konkretne i precyzyjne polecenia. Dostosuj stopień złożoności polecenie do 

wieku malucha.  

 

 

 

 

 



21 marca -  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 

Marzanna jednoznacznie 

kojarzy się nam z 

pierwszym dniem 

wiosny. Topienie 

marzanny oznacza 

pożegnanie zimy. Skąd 

wziął się ten zwyczaj i 

kiedy go obchodzimy?  

Skąd wzięła się 

Marzanna? 

Topienie marzanny to 

jeden z niewielu 

starosłowiańskich 

obrzędów, który do dziś 

jest kultywowany, choć 

w zależności od rejonu – 

w różny sposób. 

Marzanna to według ludowych podań słowiańska bogini, która 

symbolizowała śmierć. Niektórzy uważali ja wręcz za demona. 

Gdy po jesieni obumierała natura, wierzono, że to przez marzannę – 

stąd utożsamianie jej z zimą. Śmierć marzanny zgodnie z ludowymi 

wierzeniami oznaczała budzenie się przyrody do życia, a więc 

początek wiosny. W tym dniu boginię zastępowało inne słowiańskie 

bóstwo – Jaryła, które symbolizowało zieloną porę roku. 

Zgodnie z podaniami, by nastała wiosna, należało uśmiercić 

marzannę. Symbolem marzanny była kukła, którą starosłowiańskim 

zwyczajem palono lub topiono. Wierzono, że obrzęd ten to pewnego 

rodzaju ofiara mająca zapewnić przyszły urodzaj. 

 

https://www.mjakmama24.pl/szkola/nauka/pierwszy-dzien-wiosny-kalendarzowa-wiosna,580_10312.html


WIOSENNE ZAGADKI 

 

                                                                           Mówią – że w 

nim jak w garncu, 

nieustanna zmiana. 

Słońce grzeje w południe, 

mrozek szczypie z rana, 

a do tego jeszcze 

przelatują deszcze 

 

Lubimy ją wszyscy 

za ładną pogodę. 

Co po długiej zimie 

ożywia przyrodę. 

 

 

 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

  

Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka 

Na drzewie rosną, gdy zima ucieka. 

Kukaniem nas do lasu zaprasza 

Że wiosna już przyszła wszystkim ogłasza. 



Bajka o wiośnie 

Był piękny, słoneczny poranek. Mały Zajączek siedział przy stole i kończył jeść śniadanie, 

które składało się ze świeżej marchewki oraz szklanki soku z kapusty. 

– Mamo – zapytał Wielką Zajęczycę zajętą w tym czasie robieniem porządków w spiżarce.  – 

Słyszałem wczoraj jak sroka mówiła do wróbli, że nie ma nic piękniejszego od wiosny. 

– To prawda – odpowiedziała Zajęczyca. 

– Ale co to jest ta wiosna? – rozłożył łapki Zajączek. – Czy to jest zwierzę czy ptak, a może 

jakiś gatunek drzewa? 

– Nie – roześmiała się Zajęczyca. – Wiosna, synku, to pora roku.  To taka pani-czarodziejka, 

która  sprawia, że na dworze robi się cieplej, topnieją śniegi, a wszystko wokół budzi się do 

życia. 

— A mógłbym ją zobaczyć, 

mamusiu? Mógłbym? – 

prosił Zajączek. 

 

Mama odwiesiła kuchenny 

fartuszek do szafki i usiadła 

obok synka przy stole. 

– Mógłbyś – odrzekła. – A 

żeby łatwiej ci było ją 

znaleźć trochę ci o niej 

powiem. 



I opowiedziała, że wiosna lubi przesiadywać na pąkach i maleńkich listkach, które pojawiają 

się na gałęziach drzew.  Można ją także zobaczyć w kielichach pierwszych kwiatów 

pojawiających się na łące i w cienkich źdźbłach trawek, które wychylają się z rozmiękczonej 

gleby. 

Czasami zjeżdża na ziemię na kropelkach ciepłego deszczu lub podmuchach wiatru. I często 

wybiera się na spacery po niebie razem ze słonkiem, które zaczyna wtedy przygrzewać 

mocniej i dłużej. 

Zajączek wybiegł z domu.  Bardzo chciał poznać tę śliczną wiosnę.  Kicał więc po polnej 

ścieżce i pilnie rozglądał się dookoła. Niedaleko dostrzegł kępę młodej trawy, a w niej 

wianuszek żółtych pierwiosnków. 

Choć łapki grzęzły mu w błocie, zboczył z drogi i podbiegł do kwiatów. Powoli obszedł je 

dookoła, oglądając z bliska każdy z nich i ciekawie zaglądając w ich środki.  Mina jednak mu 

zrzedła. Dzwonki pierwiosnków były puste! Wiosna pewnie schowała się gdzieś indziej. 

Muszę szukać dalej! zdecydował i pokicał w dalszą drogę. 

Brzeg strumienia porastały krzaki.  Na ich gałęziach widać było wyraźne zgrubienia, a 

gdzieniegdzie zieleniły się pierwsze maleńkie listki. Zajączek stanął słupka i mocno 

wyciągnął szyję, żeby lepiej dojrzeć. Niestety, w pąkach i w liściach również nikogo nie 

znalazł. Zafrasował się, ale nie stracił nadziei i dzielnie pobiegł dalej. 

 

Nagle zerwał się wiatr i na niebie wykwitła ciemna 

chmura, z której natychmiast zaczął kropić 

deszcz.  Normalnie zajączek szukałby schronienia, 

jednak tym razem zadarł głowę i z przejęciem 

wpatrywał się w opadające mu na nos i futerko drobne 

krople wody.  Ale znów nie dostrzegł tego, na co 

czekał. 

Naprawdę nic nie rozumiem! – tym razem zmartwił się 

na dobre. – Przyjrzałem się już wszystkiemu, o czym 

opowiadała Mama, a wiosny wciąż nie znalazłem. 

W tej chwili za plecami usłyszał jakieś głosy. Odwrócił łebek i zobaczył, że od strony domów 

po drugiej stronie łąki zbliżało się w jego kierunku dwoje ludzi. Czym prędzej ukrył się w 

pobliskiej bruździe i znieruchomiał. Mniejszy człowiek i tak go jednak dostrzegł i wyciągnął 

w jego kierunku palec. 

– Tato! Tato! – zawołał. – Tam, w dole, zajączek! Jaki malutki! 

– Musiał się niedawno urodzić – powiedział większy człowiek. – A to znak, że zima na dobre 

już robi odwrót. Przyjrzyj mu się uważnie, córeczko, tak właśnie wygląda wiosna. Tak jak ten 

mały szaraczek. Pięknie, prawda?  No, a teraz już chodźmy, żeby tego maluszka nie 

przestraszyć – zakończył i biorąc mniejszego człowieka za rękę oboje z powrotem oddalili się 

w kierunku domów. 



Mały Zajączek co tchu w piersiach pokicał do domu. 

– Mamo! Mamo! – wołał uradowany już od progu. – Wiosna wygląda tak jak ja!  Wcale nie 

muszę jej szukać. Wystarczy, że popatrzę w lustro!  Tylko dlaczego mi o tym od razu nie 

powiedziałaś? 

Wielka Zajęczyca pokiwała z rozbawieniem głową. 

– Oj synku – rzekła – chciałam ci to powiedzieć, ale jesteś taki niecierpliwy, że wybiegłeś z 

domu, nie czekając aż skończę.  Wiosna jest piękna i niecierpliwa, właśnie tak jak małe 

zajączki! 

Eliza Sarnacka-Mahoney  

 

10 argumentów, dlaczego czytanie dzieciom jest 

ważne: 

1. Stymuluje rozwój mózgu 

Zanim twój maluch nauczy się mówić, najpierw będzie się uczył rozumieć mowę, a więc 

tworzyć tzw. słownik bierny. Zjawisko to związane jest z kolejnością dojrzewania 

poszczególnych ośrodków w mózgu, odpowiedzialnych za rozumienie oraz artykułowanie 

mowy. Otaczanie mową od wczesnego dzieciństwa wiąże się więc z lepszym przyswajaniem 

wiedzy o języku. Im więcej styczności z danym zjawiskiem, tym więcej połączeń między 

neuronami, dzięki którym dziecko więcej rozumie i tym lepiej radzi sobie z informacją w 

przyszłości. Pułapka jest tylko jedna – przestymulowanie również mu nie służy, a więc nic na 

siłę. 

2. Rozbudza ciekawość świata 

Kilkulatek zafascynowany jest literackim światem i odbiera go niemal bezkrytycznie. Często 

można zaobserwować, że dziecko odtwarza zachowanie ulubionych bohaterów, którzy służą 

mu za przykład. Ważne jest więc, by wzorce, które prezentujemy za pomocą dziecięcej 

literatury, były po prostu mądre. Choć czasem bycie zabawnym w zupełności wystarcza! 

3. Stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć 

Czytanie dzieciom stymuluje bierny (rozumienie) oraz czynny (mowa) słownik dziecka i 

pomaga w przezwyciężaniu dysleksji. Pomaga także w wyrażaniu własnych myśli. Słuchając, 

dziecko śledzi rozwój akcji, dialogi, dostrzega i przewiduje konsekwencje a także zależności 

przyczynowo-skutkowe. 



4. Kształtuje inteligencję emocjonalną 

Książki to dla dziecka skarbnica wiedzy o emocjach. Każdy bohater wszak jakieś przejawia, a 

zazwyczaj w jednej powieści jest ich cała masa. Dzięki tym historiom nie tylko poznaje 

uczucia, ale także uczy się je nazywać i dowiaduje się tego, jak można je wyrażać. 

5. Buduje więź emocjonalną 

Wspólne czytanie to forma spędzania czasu z dzieckiem. Codzienna lektura przed snem 

potrafi być wytchnieniem nie tylko dla malucha, ale i rodzica. Wieczornym resetem i 

momentem, w którym możemy być tu i teraz – razem. 

6. Rozwija wyobraźnię 

Literatura zmusza do zastanowienia się, analizy, rozwija w ten sposób naszą wyobraźnię. Jest 

przeciwwagą dla produkcji telewizyjnych, gdzie wszystko mamy podane nijako „na talerzu”: 

przekaz werbalny i wizualny, w związku z czym pozostaje nam rola biernego odbiorcy. W 

przypadku książek jest zupełnie inaczej. 

7. Poprawia pamięć 

Czytanie dzieciom pobudza nie tylko wyobraźnię, ale pozwala łączyć nową wiedzę z tym, co 

maluch już zna. Taka lektura tuż przed snem wzmacnia „mięśnie pamięci” – z każdą nową 

informacją mózg tworzy nowe synapsy oraz poprawia działanie już istniejących. Dzięki temu 

czytający ludzie (w różnym wieku) mają szansę zachować lepszą pamięć, niż ci zalegający w 

fotelach przed telewizyjnym serialem. 

8. Zachęca do uczestnictwa w życiu społecznym 

Badanie przeprowadzone przez amerykańską agencję wspierającą sztukę NEA pokazało, że 

ludzie, którzy regularnie czytają (bądź którzy mieli styczność z literaturą w wieku 

dziecięcym), są znacznie bardziej zaangażowani kulturowo i obywatelsko. Mają również 

większą łatwość i swobodę wypowiedzi, robią to w sposób bardziej elokwentny. Po zasobie 

słownictwa kilkulatka można poznać, czy rodzice czytają dziecku książki. 

9. Przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania 

Dziecko, które ma styczność z literaturą od najmłodszych lat, dużo wcześniej poznaje litery i 

to, co się za nimi kryje. To świetny wstęp do nauki. 

10. Buduje czytelnika w przyszłości 

Te dzieci, które z literaturą obcowały od najwcześniejszych lat, mają znacznie większą szansę 

kontynuować swoje literackie fascynacje w dorosłości. To znaczące, bo biorąc pod uwagę 

wskaźniki czytelnictwa w Polsce, nie jest z tym u nas najlepiej. Czytając dzieciom dziś, 

budujemy więc w rzeczywistości czytające społeczeństwo jutra. Brzmi budująco, prawda? 



KĄCIK 

PRZEDSZKOLAKA  
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Z przedszkolnego Menu- wiosenne przysmaki… 

Sałatka ze szpinakiem, truskawkami i awokado 

Składniki 

• 150g świeżego szpinaku  
• 200g truskawek  
• 100 g sera feta  
• 1 awokado  
• sok z cytryny  
• pieprz kolorowy  
• chili  
• Dressing:  
• 4 łyżki oliwy  
• 1 łyżka miodu  

Przygotowanie 

Szpinak myjemy i (jeśli liście są duże) rwiemy na małe kawałki usuwając ogonki. 

Truskawki kroimy na połówki lub ćwiartki. Fetę i awokado kroimy w kosteczkę - 

skrapiamy awokado sokiem z cytryny by nie ściemniał. Przyprawiamy pieprzem i 

szczyptą chili. Składniki dressingu mieszamy, polewamy sałatkę, delikatnie mieszamy 

i podajemy. 

Babeczki wiosenne 

Składniki 

•  Na 12 babeczek: 250 g mąki tortowej  

•  2 łyżeczki proszku do pieczenia  

•  2 jaja  

•  75 ml oleju  

 

•  100 g cukru  

•  250 ml jogurtu morelowego z kawałkami owoców (można zastąpić innym smakiem)  

•  6 kostek białej czekolady  

•  do dekoracji np. pisaki cukrowe, lukier, polewa czekoladowa 

Przygotowanie 

1. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180 stopni.  
2.  

Mąkę należy przesiać i wymieszać z proszkiem do pieczenia. 

Jaja, jogurt, olej i cukier ucieramy. Dodajemy rozdrobnioną czekoladę oraz mąkę z 

proszkiem i szybko mieszamy.  
3.  

Masą napełniamy foremki silikonowe do 3/4 wysokości foremki. 

Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy około 25 minut. Po upieczeniu 

foremki wyjmujemy i pozostawiamy na około 5 minut. Następnie wyjmujemy i 

dekorujemy.  

https://smaker.pl/produktopedia-sok-z-cytryny,91.html


Wiosenny mini ogródek dla dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Założenie małego ogródka w którym Twoje dziecko poczuje się jak prawdziwy ogrodnik 

wcale nie jest trudne. Wystarczy odrobina zaangażowania i pracy, aby sprawić mu ogromną 

radość, a przy tym zafundować lekcję przyrody. To jednak nie koniec zalet, jakie niesie ze 

sobą własna uprawa ziół, warzyw czy owoców. Kolejnym plusem jest to, że wyhodujesz je 

bez nawożenia i środków chemicznych, czyli po prostu – wiesz, co będziesz jadł. Warzywa, 

które wspólnie wyhodujecie będą miały słodszy i bardziej intensywny smak aniżeli te z 

bazarku czy marketu. Poza tym może zachęcą niejadków do ich spożywania. W końcu – sami 

je wyhodowali! 

Ogórdek dla dziecka – od czego zacząć? 

Na początku musisz wybrać dobrą ziemię. Kup ją najlepiej w sprawdzonym sklepie 

ogrodniczym. Postaw na taką, której nie będziesz musiał sztucznie nawozić. Kolejny krok, to 

zakup doniczek lub skrzynek, które mają odpływ wody. Śmiało możesz sadzić także np. w 

konewkach czy wiaderkach – jeśli jesteście miłośnikami designu i lubicie takie “inne rzeczy”. 

Masz szczęście, jeśli jesteś posiadaczem balkonu wychodzącego na wschód lub na zachód. 

Na takich rośliny rosną najlepiej. Jeśli jednak Twój wychodzi na północ, ogranicz się lepiej 

do uprawy sałaty i samych ziół. W przypadku, gdy wraz ze szkrabem nie jesteście zbyt 

cierpliwi, możecie wykorzystać gotowe sadzonki zamiast nasionek. Na koniec pamiętajcie o 

tym (niezależnie, co wybraliście), aby podlewać je raz na dzień. Najlepiej wieczorem. Raz w 

tygodniu czyśćcie sadzonki z chwastów  

 

 

 

 

 
Wszystkie informacje i obrazki zostały zaczerpnięte z różnej literatury i Internetu.  
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