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MAJ 
Najweselsze, najzieleńsze 

maj ma obyczaje. 

W cztery strony - świat zielony 

umajony majem! 

Ciepły deszczyk każdą kroplą 

rozwija dokoła 

z pąków - kwiaty, z listków - liście,  

z ziółek - bujne zioła. 

A po deszczu dzień pogodny 

malowany tęczą 

lubi wiązać krople srebrne 

na nitkę pajęczą. 

A gdy ciepła noc nadchodzi, 

kiedy dzień już zamilkł, 

maj bzem pachnie, wniebogłosy 

dzwoni słowikami! 

 J. Ficowski 



 

Nazwa miesiąca MAJ 

wzięła swoją nazwę od 

rzymskiej bogini Mai. 

Łacińskie słowo „majus” 

oznacza miły lub radość.  
 

 

 

PRZYSŁOWIA: 

 Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 
 Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.  
 Deszcze w świętego Floriana - skrzynia 

groszem napchana. 
 Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze 

wyparzy. 
 Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot. 
 Gdy się maj z grzmotem odezwie na wschodzie, 

rok sprzyja sianu i zbożu w urodzie. 
 Niedługo trwa deszcz majowy - tyle co łzy 

młodej wdowy. 
 

CO WYDZRZYŁO SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU? 

 11 IV 2018r. 

Dzieci z grupy IV uczestniczyły w zajęciach  o tematyce „Pierwsza pomoc”. 

 16 IV 2018r. 

Dzieci z grupy III i II brały udział w kolejnych zajęciach w Tauron Arenie. 

 18 IV 2018 

Wszystkie grupy oglądały spektakl teatralny „Przygody Koziołka Matołka” 

w Kinie Kijów. 



 20 IV 2018r. 

Zakończyła się kolejna edycja akcji „Ekodzieci zbierają elektrośmieci i inne 

odpady” – serdecznie dziękujemy rodzicom za udział w tej akcji. 

 23 IV 2018r. 

Wszystkie grupy obchodziły Święto Ziemi” – było „zielono”, i wesoło w tym 

dniu sprzątaliśmy nasz plac zabaw. 

 24 IV 2018r. 

Tego dnia zakończył się międzyprzedszkolny  konkurs ekologiczny „Ubieramy 

Panią Wiosnę w ekologiczną sukienkę” organizowany przez panią Elę K. i Joasię 

W. – jury oceniło prace i przyznało nagrody, gratulujemy wszystkim laureatom. 

 24 IV 2018r. 

Dzieci z grupy II uczestniczyły w zajęciach plastycznych w klasie V w ramach 

innowacji „Dziś przedszkolak, jutro uczeń” – tematem było malowanie nitką. 

CO BĘDZIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ? 

 23 IV  do 20 V 2018r. 

Nasze Przedszkole przystąpiło do akcji „Wielka zbiórka książek” w ramach 

kampanii zaczytani.org – zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia się do 

akcji  i przekazania książeczki dla chorych dzieci. 

 8 V 2018r. 

Dzieci z grupy II Krakowiacy wyjeżdżają na zajęcia edukacyjne „Historia w 

kolorach. Polak Mały”, które organizuje IPN w Krakowie ul. Dunajewskiego. 

 22 V 2018r. 

Grupa I Paziowie zaprosi swoich rodziców na imprezę z okazji „Dnia Rodziny”. 

 23 V 2018r. 

Grupa I Paziowie wyjeżdża do biblioteki pedagogicznej przy ul. Focha na 

warsztaty czytelnicze pt. „Franklin i książka”. 

 23 V 2018r. 

„Dzień Rodziny” w grupie IV Hejnaliści. 

 24 V 2018r. 

W tym dniu  „Dzień Rodziny” świętować będą grupa II Krakowiacy i grupa III 

Lajkoniki. 

 25 V 2018r. 

Dzieci z całego przedszkola wyjeżdżają na całodzienną wycieczkę z okazji 

Dnia Dziecka. Jedziemy na Ranczo Artemidy do miejscowości Nowa Góra koło 

Krzeszowic. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. 

 



 

ZŁOTA MYŚL 
Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie 
da nam tego, co słowo i spojrzenie matki. 

 

Wilhelm Raabe 

 

 
 

- Moja siostra jest chora na szkarlatynę - oznajmia Jasiu w 

szkole.  

- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą klasę - mówi 

wychowawczyni.  

Po dwóch tygodniach Jasiu pojawia się na lekcjach.  

- I co, siostra wyzdrowiała? - pyta nauczycielka.  

- Nie wiem, jeszcze nie pisała.  

- To gdzie ona jest?  

- W Niemczech. 

Pani w przedszkolu omawia temat wiosny. Zadaje dzieciom pytanie:  

- Jakie są oznaki wiosny?  

Na to Kuba odpowiada bez zastanowienia:  

- Kaloryfery przestają grzać!!!  

 

Po powrocie z podwórka Maciuś stwierdza: 

- Na podwórku było tak zimno, że aż się spociłem. 

 

Klaudia przegląda się w lusterku. 

- A wie pani, że jedno ucho mam większe, a drugie mniejsze? 

- O! Nie zauważyłam. 

- No, bo jedno ucho mam po tacie, a drugie po mamie. 

HUMOREK 



  
  

DZIEŃ MATKI 

Dzień Mamy obchodzimy tradycyjnie 26 maja. To wyjątkowe święto dla każdej 

mamy i jej kochających dzieci. Poznajmy zatem tradycję pochodzenia Dnia Mamy. 

Skąd wzięła się tradycja Dnia Matki? 

Święto pochodzi już ze starożytnej Grecji i Rzymu. Wtedy czczono Matki-

Boginie, opiekujące się światem, zapewniające urodzaj i płodność. W Anglii święto 

matek nazywano "niedzielą u matki", było to jednak raczej święto religijne. 

Matkom składano wizytę w kościele. Był to też dzień wolny od pracy. w znanej 

nam formie święto wróciło do Anglii po  II wojnie światowej. 

W USA o świętowanie dnia mam walczyły Ann Marie Reeves Jarvis i znana 

amerykańska abolicjonistka, Julia Ward  Howe. Ostatecznie święto ustanowiono 

dzięki córce Ann Jarvis, która podjęła walkę rozpoczęta przez matkę. Od 1914 r. 

Dzień Matki jest w USA świętem narodowym. 

Kiedy obchodzony jest Dzień Matki na świecie? 

W Polsce Dzień Matki obchodzimy 26 maja, ale najpopularniejszym terminem 

święta na świecie jest druga niedziela maja. Kraje, które wtedy świętują to: 

Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Kuba, 

Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Ekwador, Finlandia, Niemcy, Grecja, 

Hongkong, Indie, Japonia, Łotwa, Malta, Malezja, Holandia, Nowa Zelandia, Peru, 

Portoryko, Filipiny, Singapur, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Szwajcaria, 

Republika Chińska, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Włochy, Wenezuela. 

 

Ciekawe zwyczaje ze świata 



W ponad 40 kraju święto mam obchodzone jest podobnie. Obdarowywane są 

kwiatami, czy drobnymi upominkami, odbierają życzenia. Ale np. we Włoszech 

dzieci pieką wtedy mamom (z pomocą rodziców) ciastka w kształcie serc. 

W Jugosławii popularny jest zwyczaj zwany "łóżkowym więzieniem". Dzieci nie 

wypuszczają swoich mam z łóżka, jeżeli nie dostana od nich słodyczy. W zamian 

za to pomagają im w domowych obowiązkach, tak by mogły wypoczywać. 

 

Dzień Matki obchodzony jest w różnych dniach i na różne sposoby. Niezależnie 

jednak od daty i formy świętowania, jego celem jest okazanie szacunku i miłości 

mamom, podziękowanie za ich obecność i trud włożony w wychowywanie, a także 

obdarowywanie upominkami. 

 

 

DZIEŃ OJCA 

 

 

Dzień Ojca to międzynarodowe święto obchodzone w wielu krajach, ale w różnych 

terminach. W Polsce Dzień Taty przypada na 23 czerwca. Tego dnia małe, starsze 

i całkiem dorosłe dzieci składają życzenia swoim ojcom, a także obdarowują ich 

prezentami. Dają tym samym wyraz miłości i szacunku dla nich. 

Kto wymyślił Dzień Ojca? 

Po raz pierwszy Dzień Ojca był obchodzony 19 czerwca 1910 roku. Świętowanie 

miało miejsce w Stanach Zjednoczonych w miasteczku Spokane. Na pomysł 

ustanowienia takiego święta wpadła Sonory Smart Dodd, córka weterana wojny 

secesyjnej Williama Smarta. Dziewczyna chciała w ten sposób uczcić swego tatę, 



który po śmierci jej mamy samotnie wychowywał sześcioro dzieci, a także 

wszystkich ojców, którzy dbają o swoje rodziny. 

Sonory zaproponowała, aby święto to obchodzić zawsze 5 czerwca, czyli w dniu 

urodzin jej ojca, jednak rada miasta zdecydowała, że Dzień Ojca obchodzony 

będzie w trzecią niedzielę czerwca. Przez kilka dekad było to lokalne wydarzenie. 

Dopiero w 1966 r. prezydent Lyndon B. Johnson oficjalnie ustanowił Dzień 

Ojca świętem państwowym, a w 1972 roku prezydent Nixon zatwierdził jego 

obchody w trzecią niedzielę czerwca. 

Dzień Taty na świecie 

W 76 krajach na świecie Dzień Taty jest obchodzony wtedy, kiedy w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, czyli w 3 niedzielę czerwca. Tak jest m.in. we Francji, 

Grecji, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Argentynie, Turcji 

i Chinach. W pierwszą niedzielę czerwca Dzień Ojca przypada na Litwie i w 

Szwajcarii. W Danii Dzień ojca ma stałą datę - 5 czerwca. W Austrii jest to 

druga niedziela czerwca. Włosi, Hiszpanie i Portugalczycy obchodzą Dzień Ojca 

19 marca - w dniu św. Józefa. W Niemczech Dzień Ojca przerodził się w Dzień 

Mężczyzn i jest obchodzony w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego. W Estonii, 

Szwecji, Finlandii, Islandii i Norwegii Dzień Ojca świętuje się w drugą niedzielę 

listopada.  Najpóźniej, 26 grudnia, Dzień Ojca obchodzony jest w Bułgarii. 

 

Kiedy jest Dzień Ojca w Polsce ? 

W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od 1965 roku. Data tego święta jest stała 

i wypada 23 czerwca. Dzień Taty w Polsce ma więc już całkiem długą tradycję, 

choć nie jest tak mocno celebrowany jak Dzień Matki. 

W naszym Przedszkolu obydwa te święta połączymy i nazwiemy „Dzień Rodziny”. 

Każda grupa zorganizuje z tej okazji kameralną uroczystość. Już teraz 

serdecznie zapraszamy wszystkie mamusie i wszystkich tatusiów. 

 

 



KĄCIK ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 

 

NAPÓJ Z SOKU MARCHWIOWEGO 

 

Składniki: 

o 3 szklanki świeżego soku z marchwi 

o 1 szklanka przegotowanej wody 

o 4 łyżki płynnego miodu 

o sok z 1 cytryny 

o sok z 1 pomarańczy 

Sposób przygotowania: 

W letniej, przegotowanej wodzie rozpuścić miód i odstawić w chłodne miejsce. 

Marchew zetrzeć w sokowirówce. Z dokładnie umytej cytryny i pomarańczy 

wycisnąć sok. Soki połączyć, dodać wodę z miodem i wymieszać. Bezpośrednio po 

przygotowaniu, rozlać napój do szklanek - podawać ze słomką. 

 

 

 

 



Kolorowanki dla malucha oraz starszego zucha 

 

Połącz kropki. Dorysuj brakujące elementy motyla. Pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Połącz cyfry od 1 do 100. Pokoloruj obrazek. 

 

 

Gazetkę redagowały: Marzanna Kominiak 
Urszula Uryga 



 


