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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! 

                                    Autor Niznzny 

 

 

Co nas czeka w maju? 

 1 maj - Międzynarodowe Święto Pracy 

 2 maj - Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

 3 maj - Święto Konstytucji 3 Maja 

 9 maj - Dzień Unii Europejskiej 

 26 maj - Dzień Matki 
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POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 
 

„LEŚNE PRZEDSZKOLE” 
 

W pewnym lesie stało piękne przedszkole, do którego chodziły wszystkie zwierzątka: 

mały lisek, zajączki, sarenka, jelonek, kreciki, myszki. Najmniejszym przedszkolakiem był 

pajączek, Jaś.  

 

 

 

 

 

Wszystkie zwierzątka chętnie chodziły do przedszkola, bawiły się, rysowały, 

spacerowały parami po lesie. Nikt nie chciał jednak podać łapki Jasiowi. Zwierzątka bały się 

go, bo miał osiem łapek, kosmate ciałko i był bardzo malutki. Jasio był nieszczęśliwy. W szatni 

codziennie prosił mamę, aby mógł zostać w domu, bo tu nikt go nie lubił. Mama nie rozumiała 

swego synka, stale powtarzała:–Ja muszę iść do pracy, a ty możesz w przedszkolu znaleźć sobie 

przyjaciół. Ale jak, myślał Jasiu, przecież nikt nie chce się ze mną bawić! Kolejnego dnia znów 

Jasiu siedział z boku i obserwował kolegów, którzy tak wesoło się bawili. Czasem coś rysował, 

czasem cichutko płakał i tak mijały dni w przedszkolu. Nikogo nie interesowało to, że Jaś był 

zawsze sam. Nadeszła wiosna. Przedszkolaki dużo czasu spędzały na polanie. Bawiły się w 

berka, robiły bukiety z wiosennych kwiatów. Tylko mały Jasio, nieszczęśliwy i smutny, siedział 

sam na pniu drzewa. Nagle na polanie pojawiła się ogromna, złośliwa Osa. Zapanował 

niepokój, wszystkie zwierzątka ogarnął strach. Jedne piszczały „Ojej, ona nas pogryzie”, inne 

płakały, niektóre próbowały się ukryć.  

Zmartwiona i również przestraszona pani zwołała rozkrzyczaną gromadkę i szybko 

wrócili do przedszkola. Nagle zauważono, że nie ma Jasia. Nikt nie pomyślał o nim, nawet 

pani.–I co teraz będzie? – pytały zwierzątka. Kto pójdzie po Jasia? Wszyscy się bali i każdy 

myślał, że biedny Jaś został ukąszony, albo pożarty przez okropną, ogromną Osę!  

 

 

 

 



Pani nie mogła pójść po Jasia i zostawić dzieci, otworzyła więc okno myśląc, że malec 

jest w pobliżu. Wszyscy cichutko skupili się koło niej i cóż zobaczyli? Mały Jasio kończył tkać 

ogromną pajęczynę. Musiał przy tym uważać, bo Osa starała się go złapać. Jasiu myślał: 

„szybko, jeszcze trochę pracy i uratuję moich przyjaciół, już nic im nie będzie zagrażać”. Dzieci 

widziały jego starania i zaczęły wołać: „Jasiu, Jasiu!”. I właśnie w tym momencie do pajęczej 

sieci wpadła Osa. Jasio skończył tkać swoją sieć. Patrząc, jak Osa nie może się z niej uwolnić, 

Jasiu powiedział, że jeżeli jeszcze raz będzie straszyć zwierzątka, to zostawi ją uwięzioną na 

zawsze. Przerażona Osa obiecała, że już nigdy nie będzie straszyć dzieci. Jasiu rozplątał swoją 

pajęczą sieć i uwolniona Osa jak najszybciej odfrunęła. Po chwili Jaś usłyszał oklaski 

przedszkolaków i ich okrzyki radości. Wszystkie dzieciaki gratulowały mu odwagi. Każdy 

chciał uścisnąć kudłatą łapkę pajączka. Od tej chwili Jasiu miał wielu przyjaciół. Nie 

przesiadywał już samotnie na dywanie, ale wesoło bawił się z przedszkolakami. Tym razem 

mama dziwiła się, gdy pajączek nie chciał wracać do domu:–Jasiu , dlaczego nie chcesz iść do 

domu? –pytała.–Bo ja mam tu przyjaciół –z dumą odpowiadał pajączek. Tak to wszystkie 

zwierzątka zrozumiały, że brzydki pajączek, z kudłatymi ośmioma łapkami, może pomóc 

innym w niebezpieczeństwie i okazać się prawdziwym przyjacielem. 
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Bezpieczny MAJ na rowerze 

Przed wyjechaniem z domu sprawdź czy masz sprawne 

hamulce, działające oświetlenie, dzwonek oraz czy Twój 

rower wyposażony jest w elementy odblaskowe. 

Zasady poruszania się na rowerze 

Gdy jedziesz drogą rowerową: 

 trzymaj się zawsze prawej strony – pamiętaj, że ktoś może chcieć Cię wyprzedzić 

 zwracaj szczególną uwagę na przejazdach rowerowych: nawet jeśli masz na nich 

pierwszeństwo uważaj na pojazdy znajdujące się w pobliżu 

 szczególną uwagę zwracaj na pieszych, którzy mogą wtargnąć na drogę rowerową  

 nie jedź obok drugiego rowerzysty jeśli może to utrudnić wyprzedzanie lub wymijanie 

 jeśli to konieczne używaj dzwonka rowerowego, aby ostrzec innych, o tym że się 

zbliżasz 

 jeśli dzwonisz na pieszych, którzy idą drogą rowerowa, rób to odpowiednio wcześniej: 

dzwonienie w ostatniej chwili może spowodować odskoczenie pieszego wprost pod 

twoje koła 

 uważaj w miejscach gdzie są wyjazdy z posesji, osiedlowych ulic itp.: mimo, że masz 

pierwszeństwo nie każdy kierowca może o tym pamiętać 

 Gdy jedziesz ciągiem pieszo-rowerowym lub chodnikiem: 

 korzystając z ciągu pieszo-rowerowego musisz zachować szczególną ostrożność 

i ustępować miejsca pieszym 

 po chodniku zgodnie z przepisami możesz jechać tylko w przypadku, gdy na 

przyległej jezdni dopuszczono ruch pojazdów z prędkością powyżej 50 km/h 

a chodnik ma szerokość min. 2 m.; w przypadku złych warunków atmosferycznych 

lub gdy opiekujesz się rowerzystą, który nie skończył 10 lat 

 jadąc po chodniku zawsze musisz ustępować pierwszeństwa pieszym 

 zgodnie z przepisami nie możesz przejeżdżać rowerem po przejściu dla pieszych 

 nie dzwoń na pieszych idących po chodniku – lepiej jest użyć słowa przepraszam 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

„LEŚNE ODGŁOSY” 

Rozpoznawanie charakterystycznych odgłosów z najbliższego otoczenia to 

zabawa bardzo lubiana przez dzieci. Pomoże w tym proponowane opowiadanie, 

które może być wstępem do przeprowadzenia ćwiczeń rozwijających mowę oraz 

doskonalących wrażliwość słuchową. Może także stać się inspiracją do zajęć 

plastycznych.  

Wczesnym rankiem w lesie słychać było wesołe ćwierkanie wróbli: ćwir, ćwir...  

Zakukała kukułka: ku-ku, ku-ku, ku-ku... 

 Do pracy zabrał się dzięcioł. Energicznie stukając w korę  

stuk-puk, stuk-puk, stuk-puk - wyjadał korniki.  

Wtem nad lasem zaczęły krążyć wrony: kra, kra, kra… 

Zerwał się wiatr. Drzewa zaczęły kołysać się i szumieć: szszsz....  

Padające krople deszczu lekko uderzały o liście: kap, kap, kap....  

Wkoło słychać było plusk wody: plusk, plusk, plusk.... 

Nagle deszcz przestał padać i w lesie nastała cisza. Rozległo się głośne 

tupanie. To jeż zmieniał swoją kryjówkę: tup, tup, tup… 

Pośród niskich traw pełzał zaskroniec: ssss........  

Wyraźnie słychać było bzykanie dużych much: bzzzz....  

Słońce wyjrzało zza chmur i rozśpiewała się cała leśna ptaszyna: 

(głośno) pi, pi, pi; wiju, wiju, wiju; tu, tu, tu; pijo, pijo, pijo....  

Kiedy zapadł zmrok, śpiew ptaków stawał się coraz cichszy, aż zupełnie 

ustał: (cicho) pi, pi ; wiju, wiju ; tu, tu; pijo, pijo .... 

Nad lasem zapadła noc. Zapanowała cisza, którą od czasu do czasu 

przeszywało wycie wilków: auuu, auuu ... i głos sowy: uhu, uhu. 



        KĄCIK KULINARNY 

         Pomysł na deser dla MAMY I TATY 

                  TORT Z ARBUZA 

 

 

 

Składniki: 

 arbuz – 1 szt. 

 truskawki – 250 g + kilka sztuk do dekoracji 

 mango – 1 szt. 

 jabłko – ½ szt. 

 maliny – 100 g 

 świeża mięta – kilka listków do dekoracji. 

Przygotuj: 

 okrągłe naczynie, dno formy do pieczenia lub wycinak 

 paterę 

 długie wykałaczki. 

Krok 1: KROIMY ARBUZ W PLASTRY 

 

Arbuz kroimy w plastry o grubości ok. 1,5 cm, tak by uzyskać w sumie 4 plastry o zbliżonej 

grubości. Zaokrąglone końcówki arbuza odkładamy i wykorzystujemy do czegoś innego. 

 

Krok 2: ODCINAMY MIĄŻSZ ARBUZA OD SKÓRY 

Okrągłe naczynie lub dno formy do pieczenia przykładamy kolejno do każdego plastra, by 

równo odciąć miąższ od skóry za pomocą noża. Jeśli na miąższu pozostaną fragmenty białej, 

wewnętrznej części arbuza, również je odcinamy. 

Krok 3: KROIMY TRUSKAWKI I MANGO 

Truskawki kroimy w plastry. Mango obieramy i obkrawamy z każdej strony dookoła pestki, 

odcinając cienkie plastry owocu. 

Krok 4: SKŁADAMY TORT 

Na paterze układamy pierwszy plaster miąższu arbuza. Na jego powierzchni układamy plastry 

truskawek i mango – tak, by delikatnie wystawały poza obręb plastra. Warstwę owoców 

przykrywamy kolejnym plastrem arbuza. 

 



Czynność powtarzamy aż do wykorzystania wszystkich plastrów arbuza i owoców. Staramy się 

uzyskać prosty tort – jeśli konstrukcja przechyla się w jedną stronę, stabilizujemy ją, 

podkładając plastry truskawek i mango w odpowiednie miejsca. Wskazówka: jeśli tort zacznie 

tracić stabilność w trakcie składania, stabilizujemy go za pomocą długich wykałaczek. 

Krok 5: DEKORUJEMY TORT 

Na czwartej, wierzchniej warstwie tortu układamy pozostałą część pokrojonych w plastry 

truskawek oraz plastry mango. Kilka całych truskawek przekrawamy na pół, wycinając z nich 

ozdobne kwiatki. 

Jeśli wcześniej nie wykorzystaliśmy wykałaczek, spinamy nimi wszystkie warstwy tortu. 

Odcinamy zbyt długie, wystające części wykałaczek, a na ich końce nadziewamy ozdobnie 

wykrojone truskawki. 

Jabłko przekrawamy na pół i kroimy w plastry, które następnie układamy na wierzchu tortu, 

formując z nich ozdobny wachlarz. Tort dekorujemy malinami i listkami mięty.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMACZNEGO! 
 



JARZĘBINKOWY KONKURS!!! 

Kochane Przedszkolaki! 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursach gazetki 

Wesoła Jarzębinka. 

Nagrody za kwiecień otrzymali: 

Marysia F. – Niedźwiadki 

Julia G. – Malinki 

Jan S. - Wiewiórki 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie 

Rozwiązanie zadań prosimy wrzucać do koszyczka Jarzębinki 

na korytarzu przedszkolnym do 26 maja. Spośród 

wykonanych zadań zostanie wylosowana trójka zwycięzców. 

 Powodzenia! 

 

 



Zadanie dla 3 – latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

Rysuj  po śladzie , postaraj się rysować bez odrywania kredki od kartki. 

Pokoloruj auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla 4 – latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

Popatrz uważnie i poszukaj różnic na obrazkach 

 

 

 
 

                
 

 

  

                                             

 



Zadanie dla 5, 6 – latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

Mała pszczółka chce jak najszybciej dolecieć do kwiatów. Pomóż pszczółce i 

wskaż jej prawidłową drogę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


