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PO CZYM POZNAJEMY, ŻE PRZYCHODZI DO NAS WIOSNA? 

CO WIEMY O WIELKANOCY? 

 

GRUPA I 

Witek ( 3 lata) : Jest słonko. Będą listki na drzewach. Będą roślinki. Gdzie? Na krzaku.                                 

Kto przylatuje na wiosnę? Bocian 

Kacper N. ( 4 lata) : Będą pączki na wiosnę. Gdzie te pączki będę? Na drzewach                                   

Urośnie taki wielki słonecznik. Co to jest ten słonecznik? To taki kwiatek.                                    

Będą rosnąć listki. Słoneczko świeci. 

Basia ( 3 lata) : Wtedy będą listki. Będą rosły kwiatki.                                                                     

Jakie będą kwiatki? Żółte, czerwone                                                                                                   

Co na święta robi się z jajkami? Będziemy malować.                                                                                           

Robi się dekoracje. Jakie dekoracje? Na suficie 

Karolinka ( 4 lata): Liście są na drzewie. Co rośnie? Trawa, kwiatuszek.                                                 

Kto lata? Motylki latają, bocian lata. 

           

GRUPA II 

Ola (4 lata): Widzę po kwiatkach, jak często chodzę z moją mamą do parku.                          

Poznaję też po tym, że widzę liście na drzewach.                                                                                                                         

Maluje się jajka, które się daje do koszyczka. Moja mama zanosiła jajka do kościoła. 

Jurek ( 4 lata): Wiosna – będą śpiewać ptaki. Urosną kwiatki.                                                            

Jakie kwiatki rosną na wiosnę? Stokrotka, tulipan, śnieżynki.                                                                           

Trawa będzie bardzo zielona.                                                                                                                                             

Je się żurek. Maluje się jajka. 

Maja ( 5 lat) : Już się robi cieplej troszkę, robi się troszkę inaczej, jest trochę zieleni.                             

Już ptaki ćwierkają. Znasz jakieś ptaki, które przylatują na wiosnę? Bociany                                    

Jak drzewa będą wyglądać na wiosnę? Na wiosnę są liście na drzewie.                                          

Jajka można malować tylko w Wielkanocy. Króliki pojawią się tylko w Wielkanocy.                      

Króliki przyniosą jajka do malowania. 

                                            



 
 

GRUPA III 

Wiktor ( 6 lat?): Będzie mocniej słońce grzać. Wszystkie kwiaty będą kwitnąć, kwiaty będą 

ładne, lawenda będzie ładna.                                                                                                                   

Będzie królik wielkanocny, potem będzie dawał jajka z czekolady, takie małe.                         

Różnie się chowa te jajka wielkanocne. Czasami w takim miejscu widocznym.                

Lena H. ( 6 lat): Jak są wszystkie kwiaty. Znasz jakieś kwiaty wiosenne?                                     

Tak – tulipany, stokrotki, mlecze, róże.                                                                                                 

Co z drzewami będzie się działo na wiosnę? Będą dalej rosnąć. Drzewa są łyse, podlewa się, 

wtedy są kwiaty, liście rosną, na nich są owoce.                                                

 

GRUPA IV 

Jannis ( 6 lat): Rośnie dużo zielonej trawy, więcej jest liści na drzewach. Jest bardziej 

słonecznie. Przylatują z ciepłych krajów ptaki. Znasz jakieś? Bocian                                                                     

Co wiemy o Wielkanocy? ….że się maluje jajka. Stukamy się jajkami.                                    

Ten, komu pęknie jajko przegrywa, a ten co mu zostaje całe – wygrywa. 

Wiktoria ( wiek - 5, 5): Będzie ciepło, będzie świecić słońce. Będą zakwitać kwiatki.                      

Co ptaki robią na wiosnę? Przylatują. Skąd? Z ciepłych krajów przylatuje bocian.                                                

Co wiemy o Wielkanocy? ….że przychodzi króliczek. Można jakąś potrawę zjeść.                  

Można zjeść jajko. 

Amelia ( wiek – 5, 5): Zmieni się na wiosnę to, że na wiosnę pączki będą się rozwijać, 

kwiatki będą piękne. Na wiosnę ubieramy się bardzo cienko i chodzimy do parku, do lasu, 

nad jakąś rzekę. Jeszcze będą rosły jakieś drzewa. Będzie widać więcej zwierząt.                                                                   

Co wiemy o Wielkanocy? Kojarzy mi się z pisankami. Z tym świętem kojarzy mi się,                    

że chowamy komuś jajka wielkanocne. Jeszcze rodzice dają nam czekoladowe króliczki.                

Jakie potrawy są na święta? Jemy szarlotki, serniki, babeczki. Moja babcia piecze owocowe 

króliczki z mango lub z jabłuszkami. 

     

 



 
 

ZAGADKI WIOSENNO – ŚWIĄTECZNE 

Zgodnie ze starym, wielkanocnym zwyczajem słodkie prezenty dzieciom rozdaje. Kto?  

Zajączek 

 

Pleciony ze słomy albo z wikliny. W święta do kościoła go zanosimy. Co to ?  Koszyczek 

wielkanocny 

 

Kurka je zniosła, mama do domu przyniosła. Potem ugotowała i dzieciom głodnym dała. Co 

to ? Jajka 

 

Mały, żółty ptaszek z jajka się wykluwa , zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa. Kto 

? Pisklak  

 

 



 
 

Poczytaj mi Mamo, Poczytaj mi Tato 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

                                           napisała: Renata Piątkowska   



 
 

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE PRZY PARASYGMATYŹMIE 

 Parasygmatyzm to zamienianie głosek [sz], [ż], [cz], [dż] głoskami [s], [z], [c], [dz].                   

Jest to jedna z najczęstszych wad wymowy wśród dzieci. Należy pamiętać, że do pewnego 

wieku (ok.5 lat) jest to zjawisko zupełnie normalne i nie należy go poddawać terapii.                

Jednak dziecko idące do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinno już wymawiać 

wszystkie głoski poprawnie, zarówno w izolacji, jak  i w wyrazach oraz zdaniach. 

Tylko systematyczna terapia oraz codzienne ćwiczenia w domu spowodują, że dziecko 

zacznie mówić poprawnie! Ćwiczenia powinno wykonywać się przed lustrem, aby 

wspomóc korekcję wymowy wzrokiem.  

 dmuchanie na płomień świecy, 

 dmuchanie na piłkę pingpongową, 

 dmuchanie na wiatraczek, 

 dmuchanie przez rurkę do szklanki z wodą 

 przenoszenie za pomocą słomki małe kulki papieru do koszyczka 

1. ĆWICZENIA WARG: 

 zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie 

 zamykanie ust i przesuwanie ich raz w lewo, raz w prawo 

 cmokanie 

 parskanie 

 wysuwanie i spłaszczanie złączonych warg wymawiając przy tym „i” oraz ,,u” 

 trzymanie kredki wargą górną pod nosem 

 przy rozchylonych ustach wciąganie warg do środka 

 nadymanie policzków i przesuwanie powietrza z jednego policzka do drugiego 

 uśmiech bez pokazywania zębów (rozciąganie warg) 

2. ĆWICZENIA JĘZYKA:  

 oblizywanie warg podczas ich szerokiego otwierania 

 przy otwartej buzi przesuwanie języka od jednego kącika ust, do drugiego 

 przy otwartej buzi wysuwanie języka daleko do brody oraz do nosa (broda pozostaje  

w dole) 



 
 

 opieranie czubka języka o dolne zęby i wybrzuszenie go tak, aby górne zęby skrobały 

grzbiet języka 

 dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy silnie 

opuszczonej dolnej szczęce 

 liczenie zębów (dotykanie każdego zęba czubkiem języka) przy otwartej buzi 

 mycie zębów (przesuwanie językiem po zewnętrznej powierzchni górnych zębów od 

strony prawej do lewej i odwrotnie) 

 malowanie sufitu (przesuwanie czubka języka po podniebieniu – od zębów w głąb 

jamy ustnej) 

 przyssanie języka do podniebienia przy szeroko otwartych ustach 

 grot (przy otwartej buzi wąski język wysuwa się daleko w przód i nie dotyka ani 

dolnych, ani górnych zębów) 

 łopata (przy otwartej buzi szeroki język wysuwa się daleko w przód i nie dotyka ani 

dolnych, ani górnych zębów) 

 kląskanie językiem 

 wypychania językiem policzków 

 oblizywanie górnej wargi językiem 

3. ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE:  

1. Powtarzanie głosek [sz], [ż], [cz], dż], w sposób prawidłowy w izolacji, czyli: 

  czubek języka jest uniesiony do wałka dziąsłowego („magicznego miejsca”) 

  zęby są zbliżone do siebie 

  wargi są wysunięte do przodu 

  powietrze przy wymawianiu głosek jest wydmuchiwane mocno i długo 

2. Powtarzanie sylab: 

SZA  SZE  SZO  SZU  SZY 

ASZA  ESZA   OSZA   USZA   YSZA 

ASZE  ESZE   OSZE   USZE   YSZE 

ASZO  ESZO   OSZO   USZO   YSZO 

ASZU  ESZU   OSZU   USZU   YSZU 

ASZY  ESZY   OSZY   USZY   YSZY 

ASZ   ESZ   OSZ   USZ   YSZ * 

*głoskę [sz] zamieniamy na [ż], [cz], [dż]. 

 

 

 



 
 

3. Powtarzanie głosek w nagłosie wyrazów, np.: 

szum, szabla, szafa, szalik, szuflada sześć, szosa, sznurówka, szpada, szary, żaba, żółty, rzeka, 

żmija, rzekomo, żbik, żołądź, czyn, czupryna, cztery, czkawka, czoło, cześć, czesać, czmyjać, 

dżokej, dżuma, dżdżownica, dżokejka 

4. Powtarzanie głosek w śródgłosie wyrazów, np.: 

koszyk, pasza, wieszak, nosze, koszula, pasztet, każdy, brzydal, bażant, wzorzysty, maczeta, 

koczkodan, paczka, kaczka, nauczyciel, radża 

5. Powtarzanie głosek w wygłosie wyrazów, np.: 

grosz, kapelusz, Łukasz, mąż, lekarz, gulasz, gracz, badacz, mecz, 

6. Powtarzanie głosek w zdaniach, np.:  

Na wieszaku wisi żółta czapka. 

Koło szkoły stoi brzoza. 

Obok szafy stoi szczotka. 

Blisko szkoły jest skrzynka pocztowa. 

Na tapczanie leży duża poduszka. 

Na drzewie siedzą cztery szczygły 

W szkole dzieci piszą i czytają. 

Na półeczce stoi żelazko. 

Po deszczu jest tęcza. 

Pod leszczyną leżą orzeszki. 

W kieszeni mam czystą chusteczkę. 

Dziewczynka ma czerwony płaszczyk i żółtą czapeczkę. 

Chłopczyk poszedł nad rzekę. 

Jerzyk uczy się dobrze. 

Mama piecze szarlotkę i biszkopt. 

Mareczek przyniósł ze sklepu koszyk szczawiu. 



 
 

Zosia włożyła uprasowany fartuszek. 

Przed szkołą stoją samochody osobowe i ciężarowe. 

Marzena i Grzegorz zbierają orzechy i grzyby. 

Szymek ostrożnie ogląda książki o zwierzętach. 

W zoo widzieliśmy duże żyrafy, słonie, żubry i żółwie. 

  

Gdy dziecko opanuje już wymowę głosek szumiących w zdaniach, można utrudniać 

ćwiczenia podając wyrazy, gdzie głoski [sz], [ż], [cz], [dż] występują: 

–       obok siebie np. 

szczaw, szczapa , szczotka, szczeble , szczęka, szczeniak, szczupak, szczudło, szczupły, 

szczep, szczebiot, szczegół, szczelina, szczyt, szczypta, szczypać, szczygieł, szczęście; 

paszcza, oszczep, puszcza, pieszczoch, deszczówka, leszczyna, płaszcz, tłuszcz, bluszcz, 

deszcz, leszcz, kleszcz, pryszcz, gąszcz, pszczoła, barszcz; w teczce, w doniczce, na półeczce, 

w paczce, na poczcie, na łączce, w rzeczce, w apteczce, na rączce, o kaczce, na deseczce,              

o córeczce; 

–       wyrazy różniące się tylko jedną głoską tzw. pary minimalne, np.:  

szale – sale, szum – sum, szyna – syna, szybki – sypki, szyk – syk, szok – sok, szyfon – 

syfon, kasza – kasa, pasza – pasa, kaszki- kaski, kosz – kos, liszki – liski, wąż – wąs, plusz – 

plus, marsz – Mars, nasz – nas. 

Terapia zostaje zakończona, gdy w mowie spontanicznej (nie podczas ćwiczeń lub zajęć 

logopedycznych) wszystkie głoski realizowane są poprawnie, a dziecko nie musi myśleć                 

o tym ‘jak’ mówić, ale skupia się wyłącznie na treści wypowiedzi.  



 
 

TWÓRCZOŚĆ DZIECIĘCA 

 

                    Grupa I                                                                           Grupa II 

              „ Skąd się bierze mleko?”                                                         „ Kosmos” – prace zbiorowe  

                                                                                                       

 

                               

 

 



 
 

TWÓRCZOŚĆ DZIECIĘCA 

 

 

                  Grupa III                                                                               Grupa IV                                                                                                                                                            

              „ W marcu jak w garncu”                                                               „ Nasze imiona”     

                 

            

                  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Żurek z białą kiełbasą i jajkiem  

 

Polski żurek to klasyk, dlatego powinien znaleźć się na świątecznym stole.               

Jest bardzo prosty w przygotowaniu, a smakuje wyśmienicie z dodatkiem 

gotowanej kiełbasy i jajek na twardo. Wystarczy tylko rozprowadzić Żurek 

razowy  Jak u Mamy WINIARY w wywarze i zagotować. Następnie dodajemy 

pokrojoną kiełbasę, ugotowane jajka i gotowe! To idealne danie, które możemy 

przygotować tuż przed przybyciem gości.  uMALGOSI.PL 

                                       



 
 

Pieczeń rzymska z indyka 

 

 

Składniki na keksówkę (szerokość 9 cm, długość 22 cm): 

 Pierś z indyka - ok. 800g 

 Cebula - sztuka 

 Jajka - 2 sztuki na surowo + 3 ugotowane 

 Czarne oliwki - ok. 5 łyżek 

 Pęczek natki pietruszki 

 Tymianek - łyżka 

 Zioła prowansalskie - łyżeczka 

 Ostra papryka - łyżeczka 

 Sos sojowy - łyżka 

 Sól, pieprz   



 
 

Sposób przygotowania: 

 Mięso i cebulę zmielić maszynką do mielenia. 

 Do mięsa dodać surowe jajka, posiekane oliwki, natkę oraz wszystkie 

przyprawy. Dokładnie wymieszać. 

 Wyłożyć połowę mięsa do keksówki i dokładnie ubić. Na środku 

poukładać ugotowane na twardo jajka, a na to resztę mięsa tworząc 

kopiec. 

 Piec w temp. 190 stopni C przez ok. 50 minut (można dopiec jeszcze 

przez 10 minut z termoobiegiem, żeby mięso się zrumieniło). 

 Kroić dopiero gdy lekko ostygnie (w przeciwnym razie jajka będą 

wyskakiwać ;)).  

 

Jajka faszerowane tuńczykiem: 

 

 

Przygotowanie: 

1. Jajka gotować na twardo, hartować w zimnej wodzie i od razu obrać.                              

Następnie kroić na pół i wyjąć żółtka. 

2. Żółtka wrzucić do miseczki, dodać  tuńczyka, majonez, musztardę, sól                

i pieprz. Całość dokładnie wymieszać. 

3. Połówki białek wypełnić przygotowanym farszem, posypać szczypiorkiem                 

i gotowe. 

 



 
 

Babka drożdżowa z bakaliami 

                  

Składniki:  

 1   łyżka                                      Kakao Decomorreno 

 250 gramów                              Mąki pszennej wrocławskiej 

 4 sztuki                                       Żółtka jaja kurzego 

 0.5 szklanki                                Cukru trzcinowego 

 25 gramów                                 Drożdży 

 50 gramów                                 Masła 

 0.75 szklanki                              Mleka 

 1 sztuka                                       Budyniu śmietankowego 

 1 szczypta                                   Soli 

 5 sztuk                                         Orzechów włoskich 

 10 sztuk                                       Żurawiny Łowicz 

 10 sztuk                                       Rodzynków 

 0.5 sztuki                                     Cukru pudru 

 2 łyżki                                          Gorącej wody        

 5 sztuk                                         Żurawiny suszonej          

 



 
 

Przygotowanie:  

1. W miseczce rozdrobnić drożdże, wsypać 1 łyżeczkę cukru i 2 łyżki 

mąki, zalać 1/3 szklanki ciepłego mleka. Składniki wymieszać                       

i odstawić do wyrośnięcia (zaczyn). 

2. Przesiać pozostałą mąkę ze szczyptą soli i kopiastą łyżką kakao do 

naczynia, mieszając dodać żółtka i budyń śmietankowy. 

3. W garnku podgrzać  mleko z masłem i pozostałym cukrem. 

4. Do miski z mąką przelać ciepłe mleko, dodać zaczyn drożdżowy                    

i łączyć wszystkie składniki, wyrobić ciasto na gładką masę.                           

Na koniec dodać  bakalie i wyrobić. 

5. Ciasto odstawić do wyrośnięcia, po czym przełożyć do formy na 

babkę. Następnie ponownie odstawić ciasto do wyrośnięcia na ok. 1/2 

godziny. 

6. Piec ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni.  

7. Przygotować lukier: do miseczki wsypać  cukier puder i wlać                  

2 łyżki gorącej wody. Łyżką ucierać cukier z wodą do uzyskania 

gładkiej jednolitej masy. 

8. Babkę udekorować lukrem i żurawiną.  

 

 

 



 
 

Wydrukuj mnie Pokoloruj mnie 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

NAUCZ MNIE MAMO, NAUCZ MNIE TATO 

 

A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atlasie? 

 

Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy; 

Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 

 

Pożyczyło sobie farby 

Od kwiatów z ogrodu; 

Malowało tęczę - na znak, 

Że będzie pogoda! 

 

 

   

 

 



 
 

              

WKRÓTCE WIOSNA      Barbara Lewandowska 

 

 

Pierwszy obudził się pierwiosnek.                                                                        

 
 

Potem chochoły spadły z róż. 

Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

żeby na pole wyszła już!                                  

 

Bo zima, bo zima każdemu obrzydła. 

Niech słońce da jej pstryczka w nos! 

Niech wiosnę, niech wiosnę przyniosą na skrzydłach 

bociek, jaskółka, szpak i kos. 

 

Złoto błysnęło na leszczynach. 

Zapach obudził senny ul. 

Wiosenną orkę chcą zaczynać 

głodne gawrony z pustych pól                                

 

 

 

 

 



 
 

 

KTO TO ?   I. Salach 

 

 

Powiedzcie mi dzieci 

Co to jest za Pani. 

Trawa rośnie, słonko świeci 

Ptaszek śpiewa do niej. 

 

Kto przychodzi do nas 

O tej porze roku? 

Jest pachnąca i radosna 

Czy wiesz kto to? Wiosna. 

 

 

 

  

 

 



 
 



 
 



 
 

         



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

Życzymy Dzieciom i Ich Rodzicom 

dużo zdrowia, ciepła, wiele dobrych chwil w gronie najbliższych,                   

smacznego jajka oraz mokrego śmigusa – dyngusa 

 

Dyrekcja i wszyscy Pracownicy przedszkola 

  

 


