
Gazetka Przedszkolna 

"Wesoła Jarzębinka" 

 

Autorzy okładki: Grupa Jeżynki 

Nr 16 KWIECIEŃ 2021r. 

 



 

 

„Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.”–tak mówi stare, mądre 

przysłowie. Dla nas kwiecień to czas wczesnej wiosny. Oczekiwania na słońce   

i cieplejsze, coraz dłuższe dni. To także czas spotkań rodzinnych z okazji Świąt 

Wielkanocnych, niestety przez pandemię nieco okrojonych. Szanowni Państwo 

z okazji Wielkanocy życzymy Państwu oraz waszym Dzieciom wiosny, wiosny, 

wiosny! Pękających pąków krokusów i tulipanów ziemi, która zaczyna 

pachnieć, słońca, które nie tylko świeci, ale wreszcie także grzeje. Świeżości              

w przyrodzie i w myślach, a także zdrowych, radosnych świąt, a podczas nich 

suto zastawionych stołów, dużo wody w lany poniedziałek, bogatego zająca               

i jak najmilszych spotkań w gronie najbliższych. 
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Dużo zdrówka, uśmiechu i niezapomnianych 

przygód -  życzą Dzieci                                                    

i Pracownicy Przedszkola 

 



Jak wpajać i kształtować wartości w młodym człowieku 

Nina Olszewska    

 W świecie, w którym więcej znaczy „mieć” niż „być”, w którym podstawową 

wartością staje się pieniądz i dobra materialne, trudno jest wychowywać do 

wartości wyższych - uniwersalnych. 

Czasami my, dorośli, gubimy się                       

w pędzie  życia, zapominamy o tym, co 

naprawdę ważne, stąd tym bardziej 

trudno jest młodym ludziom, których 

kręgosłup moralny jest w trakcie 

kształtowania. Poza tym jako rodzice 

„tak bardzo staramy się da ć naszym 

dzieciom to, czego sami nie mieliśmy, że zapominamy o przekazaniu im tego, 

co otrzymaliśmy” (Miller, Krótkie lekcje życia. Gry i zabawy, s. 23).   Postawy 

dzieci i młodzieży, ich świat wartości kształtuje dom rodzinny, szkoła, Kościół, 

grupa rówieśnicza, środki społecznego przekazu. Te środowiska wychowawcze 

o dużym znaczeniu winne wychowywać do wartości w sposób 

komplementarny, a tak często, niestety, nie jest. Jak w takim razie sprawić, by 

wartości uniwersalne stały się wartościami młodego człowieka, by kierował się 

nimi w swoim życiu? Młodym ludziom, poszukującym drogi, po której mogliby 

bezpiecznie i godnie iść, można pomóc umiejętnie wprowadzając ich w świat 

uniwersalnych wartości etycznych, zawierających w sobie wielowiekowe 

doświadczenia i refleksje. Jak tego dokonać?  Obecnie wychowanie rozumie się 

najczęściej jako wspieranie rozwoju dziecka, by stał się osobą znającą swoją 

wartość , człowiekiem wypełnionym wartościami wzbogacającymi własne życie 

i życie innych, z którymi się kontaktuje. Każde dziecko ma w sobie coś 

wyjątkowego i wspaniałego, co może zaofiarować światu, a nikt lepiej niż 

rodzice nie ukaże mu jego mocnych stron, jego niepowtarzalnej wartości.                

W procesie wychowania należy również nadać wszelkim godnym uznania 

wymogom  społecznym, normom, zasadom czy wzorcom postępowania rangę 

wartości nie tylko pożądanych i upragnionych, lecz tak że rangę wartości, 

którym dziecko dobrowolnie ulega i z którymi się identyfikuje, a czasem                     

w wyniku uwewnętrznienia uważa je za część składową swych zachowań                  

i postaw w życiu codziennym.  Dzieci, jak każdy, uczą się więcej dzięki 

obserwacji dobrego przykładu niż, gdy im się mówi, jakie mają być, a jeszcze 

więcej przez doświadczenie. Pokaz działa skuteczniej niż mówienie zgodnie                



z chińskim przysłowiem: „usłyszałem - zapomniałem, zobaczyłem i pamiętam, 

zrobiłem i rozumiem”. To poprzez działanie, zaangażowanie wszystkich 

zmysłów chwytamy pełne znaczenie tego, co usiłujemy zrozumieć. Uczymy się 

stale w codziennym do świadczeniu, obejmującym chwile odkryć, planowane                     

i nieplanowane zdarzenie i czyny oraz inspirujące, nieoczekiwane przygody. 

Przez obserwacje i działanie z rodzicem dzieci przyswajają  sobie wiele 

wzorców: zachowań, sposobów mówienia, 

rozwiązywania problemów                                 

i porozumiewania, przekonań, wartości i 

postaw moralnych. Trudno jest być 

właściwym wzorem dla dziecka - wymaga 

to wielu przemyśleń i starań. Aby to się 

udało, należy być konsekwentnym.   

Dorosły może kształtować pożądane zachowania dziecka poprzez bycie wzorem 

na różne sposoby. Pierwszy to nasz styl życia - sposób, w jaki funkcjonujemy, 

co robimy i co mówimy, jak reagujemy; by miało to moc wychowania ku 

wartościom należy zbadać o swój system wartości, a następnie przyjrzeć się 

swoim zachowaniom, aby sprawdzić, jak dalece się tym systemem kierujemy, 

np. jeżeli spełniamy dawane obietnice, uczymy dziecko dotrzymywania 

zobowiązań; jeżeli mówimy do dziecka „Nie wolno kłamać”, a potem prosimy, 

by kryło nas przed kimś w rozmowie telefonicznej, to na pewno nie nauczymy 

prawdomówności; oto kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę, by 

nasze zachowanie spełniło swe zadanie:  

• bądźmy żywym, chodzącym przykładem właściwego działania,  

• bądźmy konsekwentni - róbmy to, co mówimy i mówmy to, co robimy,  

• żyjmy w zgodzie z tym, w co wierzymy i przekazujemy dzieciom, abyśmy 

byli wiarygodni dla swoich dzieci, 

 • bądźmy świadomi, czego uczymy - autorefleksja nad tym, czy moje 

zachowanie jest zgodne z tym, co mówię dziecku;   

Przekazywanie dzieciom tych ważnych lekcji trwa przez całe życie i po części 

odbywa się automatycznie, kiedy dzieci czerpią z przykładu, jaki im dajemy 

jako rodzice i wychowawcy. Warto przy tym pamiętać, iż praca rodziców                         

i wychowawców przynosi efekty po dłuższym czasie. Jednocześnie nie 

zapominajmy, iż pomimo starań postępować w tak spójny sposób, jak tylko się 

da, z pewnością będziemy popełniać błędy, jednak dzieci nie potrzebują 



idealnych rodziców. Dzieci oczekują od nas, że będzie nam o coś chodziło - że 

postawimy granice, ustalimy zasady postępowania, wskażemy właściwy 

kierunek. Wychowujmy tak młode pokolenie, by czyniło dobro, by szukało 

piękna w sobie i wokół siebie, by żyło w zgodzie z samym sobą i drugim 

człowiekiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



M@Mo,Tato, PoB@w się ze mną 
 

Jeszcze niedawno stroiliśmy choinki i rzucaliśmy się śnieżkami, a tu już 

przebiśniegi, krokusy i ciepłe promienie słońca umilają nam dni. Wiosna to 

niewątpliwie wspaniała pora roku  - dzieci w końcu mogą spędzać czas na 

świeżym powietrzu  - biegać i bawić się na placach zabaw, spacery są 

przyjemniejsze i wszyscy mamy więcej energii. W dodatku cieszymy się ze 

Świąt Wielkiej Nocy, które są świetną okazją do twórczego spędzenia czasu z 

naszymi dziećmi. Dlatego już zwyczajowo proponuję parę zabaw 

logopedycznych i ogólnorozwojowych, które mogą umilić Wam wspólne 

chwile. Powodzenia! 

 

 

 

ZABAWY ODDECHOWE 

 

„Koszyk z jajkami” - za pomocą słomki przenosimy styropianowe lub wycięte z 

papieru jajka do koszyczka/pudełka (przybliżamy słomkę do jajeczka i 

wciągając powietrze, zasysamy je) 

„Wiosenny wiatr” - zieloną kartkę z bloku nacinamy do połowy, co ok 1-2 cm, 

tak by powstało nam coś w rodzaju grzebienia; dziecko ma za zadanie dmuchać 

na paseczki - od lewej do prawej, raz mocno, raz lekko 

 

 

 

ZABAWY DOSKONALĄCE SPRAWNOŚĆ RĄK, KOORDYNACJĘ 

WZROKOWO-RUCHOWĄ, MYŚLENIE 

 

„Jajka hop do koszyka” - za pomocą łyżki do lodów lub zwykłej łyżki, a także 

szczypców kuchennych przenosimy styropianowe lub plastikowe jajka do 

koszyczka/pudełka 

„Pisanki z plasteliny” - wycinamy z bloku technicznego kształt jajka, na 

czterech karteczkach przygotowujemy wzór szlaczka np. fale,  kropki, zygzaki, 

prostą kreskę; zadaniem dziecka jest wylosowanie wzoru, a potem wyklejenie 

go z plasteliny na pisance (na jednej pisance możemy umieścić więcej wzorów 

w różnych kolorach) 

„Szeregi i sekwencje” - wycinamy z papieru pięć różnej wielkości, ale w tych 

samych kolorach kwiatków - dziecko ma za zadanie ułożyć je od największego 

do najmniejszego i odwrotnie  - wycinamy z papieru np. kwiatki, jajka, 

słoneczko, biedronkę, układamy z nich przed dzieckiem sekwencję np. jajko, 

jajko, słońce, jajko, jajko, słońce, zadaniem dziecka jest: 1.ułożyć pod spodem 

taką samą sekwencję - łatwiejsza wersja 2. dokończyć sekwencję ułożoną przez 



rodzica, tj.. po słońcu znów jest jajko, potem jajko i znów słońce itd. -

trudniejsza wersja.  

 

Poza tym gorąco zachęcam Was także do wspólnego wysiewania rzeżuchy czy 

pszenicy, wspólnego pieczenia ciast, czy przygotowywania koszyczka w 

Wielką Sobotę, oprócz miłego spędzenia czasu są to idealne zabawy, 

doskonalące myślenie przyczynowo-skutkowe i sprawność rąk, poszerzające 

wiedzę o świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kącik kulinarny 

Przemytnicy zdrowej żywności, czyli desery pełne skarbów 

Krem czekoladowy z awokado 

Miękki owoc awokado przekroić wzdłuż na pół, usunąć pestkę, wydrążyć miąższ, a następnie 

zblendować go lub dobrze rozetrzeć z dwoma łyżkami miodu i dwoma łyżkami kakao. 

Można serwować na pełnoziarnistych bułeczkach lub w pucharku jako deser czekoladowy. 

Dla urozmaicenia można posypać siekanymi orzechami,  owocami czy wiórkami 

kokosowymi. 

 

Koktajk Shreka 

W blenderze połączyć: 2 szklanki liści szpinaku (bez zgrubiałych łodyżek), banana, obrane                 

i wypestkowane jabłko, miąższ z jednej pomarańczy. Dopełnić wodą mineralną i gotowe! 

Możemy użyć również miękkiego miąższu mango, mandarynki czy gruszki. 

 

 

 



JARZĘBINKOWY KONKURS!!! 

Kochane Przedszkolaki! 

Serdecznie dziękujemy za udział                              

w konkursie gazetki Wesoła Jarzębinka. 

Otrzymaliśmy wiele pięknych prac. Dlatego 

też wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni! 

 

 

 

 

 



Zdjęcia rozwiązań kolejnych zadań 

prosimy wysyłać na maila: 

wesola.jarzebinka@interia.pl 

lub wrzucać do koszyczka Jarzębinki 

przy „Kąciku książki”  na korytarzu 

przedszkolnym po ponownym 

otwarciu przedszkola.  

Czekamy na Wasze prace   

do 27 kwietnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURS!!! 

Kochane Przedszkolaki! To już wiosna, 

dlatego też ogłaszamy kolejny konkurs 

„Wesołej Jarzębinki”  

pt.:  „Wiosenne porządki”. 

Każdy uczestnik może wysłać/wrzucić do 

koszyczka tylko jedno zdjęcie pokazujące jak 

w  ciekawy, niecodzienny sposób sprząta 

dom/ogród/lub inne miejsce :) Prosimy o 

podpisanie zdjęć imieniem, nazwiskiem i 

nazwą grupy. Zdjęcia zostaną opublikowane 

na stronie internetowej przedszkola.  


