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     Kwiecień 
Kwiecień stary pleciuga 

same bajdy plecie: 

że kotki za płotem                                                      

a to... bazie przecież. 

 

Opowiada, że zima 

ukryła się w sadzie                                                                    

i na młode drzewka 

czapy śnieżne kładzie. 

 

A toż śliwy i jabłonie 

obsypane kwieciem! 

A kwiecień - bajłuda 

swoje plotki plecie... 

           Teresa Chwastek - Latuszkowa  
 



     
 
 

Nazwa KWIECIEŃ pochodzi od kwiatów rozwijających się                                   

i kwitnących obficie w tym miesiącu. Inne nazwy już zapomniane                              

i nieużywane to; łzykwiat, łudzikwiat, - gdyż przyroda łudzona ciepłem 

promieni słonecznych intensywnie rozwija się i często jest niszczona 

przez przymrozki i chłody. 

PRZYSŁOWIA                                            
• Kwiecień- plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.                                      

• Kwiecień, gdy deszczem plecie, maj wystroi w kwiecie.                                                                             

• Grzmot w kwietniu- dobra nowina, już szron roślin nie pościna. 

• Upały kwietniowe wróżą chłody majowe. 

• Częste deszcze w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.  

• Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.                                  

• Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.        

• Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają.         

• W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha. 

• Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny.                                         

                                                                                                                                                        

CO  WYDARZYŁO SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU ? 
• Dnia 7.03.18 dzieci z grupy I i III brały udział w warsztatach 

plastyczno-technicznych wykonując ozdoby wielkanocne na kiermasz 

świąteczny 

• Dnia 13.03.18 dzieci z grupy II i IV również wykonywały ozdoby 

wielkanocne na kiermasz 

•  Dnia 15.03.18 grupa I Paziowie i grupa IV Hejnaliści uczestniczyła                                   

w warsztatach ,,Dzieciaki –Sadzeniaki’’ organizowanym przez Leroy 

Merlin 

• Dnia 27.03.18 w naszym przedszkolu odbył się kiermasz ozdób 

świątecznych oraz ciast połączony z występami dzieci. 

 



 

     CO BĘDZIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 
• 11.04. dzieci będą brały udział w zajęciach o tematyce pierwsza 

pomoc. 
• 18.04. wyjeżdżamy do Kina Kijów na spektakl „Koziołek Matołek”. 
• Grupy II, III, IV kontynuują wyjazdy do Areny Tauron na cykliczne 

zajęcia sportowo- rekreacyjne w ramach Akademii Przedszkolaka. 
• 20.04. o godzinie 11 00 kończy się kolejna edycja akcji „Ekodzieci 

zbierają elektrośmieci i inne odpady”. 
• W kwietniu nasze przedszkole organizuje konkurs plastyczny, 

międzyprzedszkolny z zakresu edukacji ekologicznej „Ubieramy wiosnę 
w ekologiczną sukienkę”.  

 
 
 

 
,,MUSIMY  NAUCZYĆ  SIĘ  DBAĆ  O  ŚRODOWISKO, 

W  KTÓRYM  MAMY  ŻYĆ. 
CHODZI  TYLKO O TO, CZY  NAUCZYMY  SIĘ  TEGO NA CZAS” 

                                                                                                    Dawid Gates 
 
 

 
Policjant zatrzymał panią Kowalską prowadzącą małego fiata. 

-Czy pani wie, że ta ulicą można jeździć tylko w jednym, kierunku? 

-A czy ja jeżdżę w dwóch? 

 

Pan Nowak prosi w aptece o skuteczny środek nasenny. Pani magister podaje 

mu pudełko pastylek. 

-Czy to na pewno skutkuje?- pyta pan Nowak. 

-Zapewniam pana, że tak ! Dawniej dodawaliśmy jeszcze do każdego 

opakowania budzik... 

 

    Pani Kowalska zaprosiła panią Nowak na domowe ciasto i kawę. 

-To ciasto-chwali się – upiekłam według recepty podanej przez radio... 

-Tak ? To chyba musiały być jakieś przerwy w audycji? 

 

    Kowalski złości się na Nowaka: 

- Nie opowiadaj , że ja gram fałszywie na gitarze? 

Miałem pięć lat, kiedy już umiałem grać...! 

- A w jakim wieku zapomniałeś? 



 
                   Wpływ telewizji na rozwój dziecka 
 

„Dzień bez spaceru z dzieckiem, wspólnej z nim rozmowy, 
śmiechu i zabawy, przeczytanej bajki, to dzień bezpowrotnie stracony.” 

 
Oglądając film czy bajkę przeznaczoną dla dzieci, warto się zastanowić, czego nauczyło się 
nasze dziecko, jakie wartości zostały przekazane, czy stanowił on choćby przygotowanie do 
snu, wprowadzając dziecko w nastrój spokoju i wyciszenia?  

Analizując treść telewizyjnych bajek można stwierdzić, że tak naprawdę wiele z nich nasze 
dzieci w ogóle nie powinny oglądać. Zawierają wiele przemocy i zła, zupełnie pozbawione są 
wartości wychowawczych. Badania wykazały, że przeciętny przedszkolak spędza przed 
telewizorem 2 godziny i 45 minut dziennie mimo, że nie jest w stanie oglądać w skupieniu 
audycji telewizyjnej dłużej niż przez 15–30 minut. Dzieje się tak dlatego, że telewizor jest 
środkiem najłatwiejszym w odbiorze i najbardziej dostępnym. Nie wymaga od nas żadnego 
wysiłku. Wystarczy go tylko włączyć i już zabawia nas magią obrazów, kolorów i dźwięków; 
przyciąga treścią seriali, wartką, najczęściej sensacyjną akcją. 

Telewizor towarzyszy nam podczas posiłków, wizyt rodziny i przyjaciół. 

Telewizyjne medium wyparło książkę, prasę, bezpośrednie kontakty rodziców  
z dziećmi, wycieczki do ośrodków kultury. Nierzadko też reguluje harmonogram życia 
rodzinnego. 

Wymienić można wiele powodów, dla których dzieci od najmłodszych lat przyzwyczajane są 
do telewizji. Oto najważniejsze z nich: 

• telewizyjny nawyk rodziców – rodzice spędzają czas wolny przed telewizorem i nie 
mają dzieciom nic innego do zaproponowania (naśladownictwo rodziców); 

• wygodnictwo i lenistwo dorosłych – w myśl zasady: dziecko jest zabawiane przez 
telewizor, a więc nie trzeba już się nim zajmować; 

• względy bezpieczeństwa dziecka (szczególnie w odniesieniu do dzieci szkolnych) –    
w myśl zasady: dziecko siedzi przed telewizorem, a to oznacza, że jest w domu, pod 
kontrolą dorosłych, nie dzieje mu się żadna krzywda; 

• zapracowanie rodziców, którzy pracując do późnych godzin nie mają czasu zająć się 
organizacją czasu dziecka (telewizor spełnia rolę opiekuńczej „niańki”). 

Pozostawienie dziecka sam na sam z telewizorem sprawia, że młody widz bombardowany jest 
ogromną ilością treści, najczęściej w ogóle nie do niego adresowanej. Wiele programów 
nasyconych jest agresją, którą dziecko przenosi do rzeczywistości realnej, zabaw                                           
z rodzeństwem czy kolegami w przedszkolu. 

Telewizyjne programy, w tym również adresowane do najmłodszego widza, obok 
wartościowych programów informacyjno-dydaktyczno-rozrywkowych zawierają również 
bardzo wiele scen agresywnych, które jak stwierdzono: 

• modelują zachowania antyspołeczne, 



• wywołują agresję (przyglądanie się agresji na ekranie prowokuje do zachowań 
agresywnych), 

• powodują zobojętnienie i znieczulenie na agresywne bodźce, zwiększają tolerancję 
dzieci na agresję, 

• osłabiają mechanizmy kontrolne, 

• tworzą niejasny obraz świata. Dziecko nie wie, co jest dobrem, co złem, co czynić 
można, a czego nie należy, 

• podnoszą poziom lęku przed światem rzeczywistym, 

• niszczą pozytywne wzorce dziewczęce i chłopięce. 

Im bardziej brutalne filmy człowiek ogląda w dzieciństwie, tym częściej jako nastolatek lub 
dorosły posługuje się przemocą. 

Pełne agresji są również programy przeznaczone specjalnie dla małego dziecka. 
Dotyczy to głównie bajek, z których znaczna część oparta jest na walce dobrego ze złem. 
Częstym przykładem takich programów są niektóre bajki Disneya. W jednej z nich 
zarejestrowano 31 aktów przemocy, w innej aż 56. Wszystkie one oparte są na zasadzie 
„zabili go i uciekł”, co może w małym dziecku zaburzać poczucie rzeczywistości i 
konsekwencji, jakie wynikają z przemocy. Bajki dla dzieci pełne są agresji słownej (wrzaski, 
krzyki, przekleństwa, obraźliwe odzywki), a także aktów agresji fizycznej (np. rozgniatanie 
walcem, bicie, zabijanie). 

Dzieci wierzą, że świat jest taki, jaki oglądają w telewizji. I tak na przykład dwuletnie dziecko 
hamuje nabytą wcześniej umiejętność załatwiania potrzeb fizjologicznych, ponieważ boi się 
pogryzienia przez żyjące w sedesie „robale” (reklama domestosu). Inne, nieco starsze 
dziecko, wyskakuje z okna wieżowca z nadzieją, że będzie latało, jak filmowy bohater. Z tego 
względu dziecko musi mieć opiekuna, który pozwoli mu zrozumieć sceny oglądane na 
ekranie telewizora, oddzielić fikcję od realnego świata. 

Jak zatem chronić dziecko przed negatywnym wpływem telewizji? Oto kilka sposobów: 

• wyraźne reglamentowanie czasu, jaki dziecko spędza przed telewizorem, 

• wspólne z dzieckiem oglądanie programów dla niego przeznaczonych, komentowanie  
i tłumaczenie scen niezrozumiałych dla dziecka, pomoc w ocenie obejrzanej audycji, 

• organizowanie dziecku atrakcyjnych form wypoczynku i zabawy, umożliwiających 
zaspokojenie jego potrzeb, 

• nieprzyzwyczajanie dziecka do stałej obecności telewizora. Nie może on spełniać roli 
stałego domownika, towarzysza zabaw czy „opiekunki” dzieci. 

Program telewizyjny, choćby najciekawszy, nie zastąpi dziecku rodziców. Dlatego znacznie 
cenniejsza jest wspólna rozmowa, przytulenie, zabawa, wspólny spacer do lasu, jednym 
słowem – „bycie z dzieckiem”. To zaspokaja najważniejsze dla prawidłowego rozwoju 
dziecka potrzeby psychiczne: bezpieczeństwa, miłości, bliskości. 

Pozwalając dzieciom na nieograniczony dostęp do telewizji, trzeba pamiętać, że nie 
wspomaga ona rodziny w wychowaniu moralnym młodego pokolenia, wręcz przeciwnie, 
często to wydawać by się mogło podstawowe prawo – łamane jest w imię pozyskania widza. 



Chcąc dobra naszego dziecka można ustalić kanon zasad, jakie obowiązywać będzie  
w domach. Oto przykład: 

1. Telewizor jest dla nas, nie my dla niego. 

2. Telewizor nie jest w naszym domu domownikiem, a jedynie rzadko zapraszanym 
gościem. 

3. Nasze dziecko ogląda tylko wybrane programy. 

4. Nasze dziecko ogląda telewizję w naszej obecności. Po obejrzanym programie 
rozmawiamy na temat jego treści, pomagając dziecku w jej zrozumieniu i ocenie. 

5. Dzieci wychowują rodzice, a nie telewizor. 

6. Dzień z telewizorem to dzień stracony! 

Byłoby wskazane, aby kanon zasad opracowany został przez samych rodziców. Zasady 
opracowane przez samych rodziców będą miały znacznie większą szansę realizacji, niż 
narzucone przez obcych ludzi. 

Nie powinno w codziennym zabieganiu rodziców zabraknąć czasu na autentyczne 
przebywanie z dzieckiem – na przeczytanie książeczki, pełną radosnego śmiechu zabawę na 
dywanie, spacer, rozmowę o tym, co czuje, o czym marzy. Nie może zabraknąć, tak ważnego 
dla dziecka przytulenia, głaskania, całusów, uśmiechu. 

Takie rodzicielskie postawy budzą w dziecku zaufanie i miłość do świata i ludzi, budują 
pozytywny obraz samego siebie i zaspokajają tak ważną potrzebę bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

KĄCIK ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 
 

Wiosenne babeczki 
Wiosenne i wesołe babeczki wprawią wszystkich łasuchów w optymistyczny nastrój. 

Są bardzo smaczne i efektowne 
Składniki: 
 CIASTO 

• 100g mąki ziemniaczanej                                                            
• 160g mąki pszennej 
• 2,5 łyżki kakao 
• 1łyżeczka sody 
• 1/2 tabliczki gorzkiej czekolady 
• 130g cukru 
• 1 opakowanie cukru waniliowego (8g) 
• 1/2 szklanki roztopionego masła 
• 140g jogurtu naturalnego 
• 2 jajka 
• 1 szklanka malin/wiśni (opcjonalnie) 

• KREM 
• 300ml śmietany kremówki 36% (mocno schłodzonej) 
• 300g serka mascarpone 
• 2-3 łyżki cukru pudru 
• kilka kropel gęstego syropu malinowego/ wiśniowego (opcjonalnie barwnik 

spożywczy) 

• DEKORACJA 
• gotowa polewa - gorzka czekolada 
• żółte i czerwone draże 
• ozdobne listki i stokrotki 
• cukrowa posypka 
• płatki migdałów 

Sposób przygotowania: 
Miksujemy mokre składniki: jogurt, jajka i masło. Dosypujemy cukry. W osobnej misce 
mieszamy suche składniki: przesianą mąkę pszenną i ziemniaczaną, kakao oraz sodę. 
Dodajemy drobno posiekaną czekoladę. Łączymy masę z suchymi składnikami. Mieszamy 
przez chwilę. Dodajemy maliny/wiśnie. Papilotki wypełniamy ciastem. Muffinki pieczemy  
w piekarniku rozgrzanym do 180 C przez ok. 25 minut. Śmietanę kremówkę ubijamy dodając 
pod koniec cukier puder. Łączymy z serkiem mascarpone i delikatnie mieszamy. Krem 
dzielimy na dwie części. Do połowy dodajemy kilka kropel syropu. Całość mieszamy, aby 
uzyskać różowy krem. Masy wstawiamy do lodówki. Polewę rozpuszczamy w gorącej 
wodzie. Wykałaczkę zanurzamy w polewie czekoladowej i malujemy wzorki 
charakterystyczne dla biedronek i pszczółek. Za pomocą odrobiny polewy mocujemy 
skrzydełka z płatków migdałów. Okładamy do wyschnięcia. Na babeczki wyciskamy szprycą 
biały i różowy krem. Aby nadać im wiosennego charakteru, kremowe czapeczki 
przyozdabiamy stokrotkami, listkami, posypką, biedronkami i pszczółkami.  



 
 

Kolorowanki dla malucha oraz starszego zucha 
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