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Kalendarium:
1 kwietnia Prima Aprilis i Międzynarodowy Dzień Ptaków
2 kwietnia rocznica śmierci Jana Pawła II
2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia
22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi
24-25 kwietnia Święta Wielkiej Nocy

Słonko jest już coraz wyżej
i uśmiecha do nas się wesoło.
Chmurki białe są na niebie
to wiosna, wiosna wokoło.

Jest już bociek, ten mądrala
wypatruje co dzień żab na stawie
Leci do swojego gniazda
to wiosna, wiosna wokoło.

Przylatują do nas wiosną ptaki
nie pytając się nikogo
A my dziwimy się co roku
jak one trafią do domu.

Czapla nóżki w wodzie tapla
odpoczywa teraz po podróży.
Rozćwierkały się zarośla
to wiosna, wiosna wokoło.

PSIKUSY NA PRIMA APRILIS
Na Prima Aprilis mamy niepowtarzalną okazję, by
zrobić niewinne psikusy całej rodzinie! Pamiętaj
jednak, że dobry żart powinien bawić wszystkich
uczestników zabawy.
Planując kawały koniecznie musisz uwzględnić
wiek swojej pociechy, bowiem to co rozbawi
nastolatka, może poważnie wystraszyć kilkulatka
i skutecznie zniechęcić go do uczestniczenia
w zabawie

KSIĄŻKA W ŻYCIU DZIECKA
Książka w życiu każdego człowieka, więc także i dziecka ma nieocenioną rolę.
Poza emocjonalnym aspektem ma także ogromne znaczenie dla rozwoju
intelektualnego młodego człowieka. Irena Słońska we wstępie do książki
M. Patzerowej pt. "Lektura uczy, bawi, wychowuje" nazywa literaturę dla dzieci
"przewodniczką życia”. Pobudza jego wyobraźnię, wrażliwość na sprawy innych ludzi
i kraju, kształci przy tym charakter i aktywną postawę wobec rzeczywistości. Jest
także elementem oddziaływującym na wszechstronny rozwój każdego dziecka,
czynnikiem, który wzbogaca jego własny język, pokazuje mu piękno języka
ojczystego. Można zatem powiedzieć, że literatura jest jednym z czynników
kształtujących osobowość dziecka1. Wpływ, jaki wywiera książka na rozwój dziecka
jest ogromny w każdym wieku, jednak rola książki zmienia się w poszczególnych
latach jego życia. Niemniej jednak jak najwcześniejszy kontakt dziecka z książką jest
zasadny i celowy, bowiem już wtedy kształtują się jego nawyki i upodobania
czytelnicze2.
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M Patzerowa, Lektura uczy, bawi, wychowuje, Warszawa 1973, s. 7.

H. Ratyńska, Literatura dziecięca w pracy przedszkola, Warszawa 1973, s. 97.

ZDROWY PRZEDSZKOLAK
„Czysto to zdrowo?” J. Gelchnerowa
Kiedy ktoś ma brudne ręce
i rękami tymi je,
czy powiecie, że to zdrowo,
moje dzieci?
- Bo ja nie!
Nie!
Nie!

„Czystość” J. Gelchnerowa
Nie znajdziesz lepszego
lekarstwa na zdrowie
niż woda i mydło:
- każdy ci to powie!
„Chusteczka” J. Gelchnerowa
Mamuś, chusteczkę, proszę, mi daj,
a zawsze czysty nos będę miał.

„Ręcznik” F. Kabryńczuk
Przy umywalni wisi
długi przedmiot biały.
- Umyj ręce prosi,
umyjże się cały.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
2011
Obchody Światowego Dnia Ziemi odbywają się 22 kwietnia,
w 2011 roku obchodzone będą podczas Międzynarodowego
Roku Lasów,
ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Tematem wiodącym będą lasy, hasło Dnia Ziemi 2011 –

"las całkiem blisko
nas".
Szczególnie w Polsce temat obchodów Światowego Dnia Ziemi
związany z lasami ma mocne uzasadnienie,
lasy stanowią prawie 30% powierzchni naszego kraju
i wszelkie działania związane z ochroną przyrody na ich terenie
i z prowadzoną tam gospodarką leśną mają wpływ
na stan środowiska i przyrody naszego kraju.

OSZCZĘDZANIE PRĄDU JEST
PROSTE I POŻYTECZNE

Standby – to ciągła gotowość

Oświetlenie

urządzenia elektrycznego do

energooszczędne – zamiast

włączenia za pomocą pilota, wtedy

zwykłych żarówek, warto

także zużywa prąd. Najlepiej

zastosować energooszczędne

wyłącz urządzenie z gniazdka.

świetlówki, które działają dłużej
i zużywają mniej prądu.

Pamiętaj, gdy oszczędzasz prąd, chronisz środowisko –
lasy, łąki, rzeki, jeziora, dlatego że elektrownie mogą wtedy
spalać mniej węgla, aby wytworzyć potrzebną ilość energii.
Mniejsze zużycie prądu to niższe rachunki w Twoim domu,
a zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na wiele
przyjemnych rzeczy. /źródło: Energa, Kalendarz ucznia 2010/2011/

/

Skąd w Wielkanoc baranek
i zajączek?

„Obydwa te zwierzątka

To też symbol Jezusa, ale

symbolizują Pana

pochodzi z dalekich stron – ze

Jezusa. Baranek był

Wschodu. Nie ma powiek, tak

w najdawniejszych

jak inne zwierzęta, i śpi

czasach zwierzęciem,

z otwartymi oczami, czuwa.

które składano

Jezus, choć umarł na krzyżu,

w ofierze bogom.

jest dla wierzących wiecznie

Ponieważ Pan Jezus

żywy, czuwający.”

został ukrzyżowany,
by odkupić grzechy ludzi,
złożył ofiarę z własnego
życia. Dlatego określany jest
czasem Barankiem Bożym.
Ale skąd zajączek?

/M. Przewoźniak, Zapytaj Misia o tradycje,
O czym marzono w lany poniedziałek, 2009/.

Czy w Wielkanoc urządzano wyścigi?
„Jeszcze jakie! Z okrzykami

W pośpiechu sadzali na nie

i dudnieniem końskich kopyt.

rodziny i strzelając z bata, ruszali

W wielu rejonach Polski ludzie na

w kierunku swych chałup.

wsiach wierzyli, że ten, kto

Rozpędzone wozy, skrzypiąc

najszybciej wróci z kościoła do

i turkocąc, gnały przez wieś,

domu w Wielką Niedzielę, temu

czasami nawet zajeżdżając sobie

się najlepiej udadzą zbiory. Po

drogę! Był to prawdziwy wyścig

mszy rezurekcyjnej gospodarze

do wielkanocnego śniadania.”

biegiem pędzili do swoich wozów
i bryczek.

/M. Przewoźniak, Zapytaj Misia o tradycje, O czym marzono
w lany poniedziałek, 2009/.


Ciepłych, pełnych
radosnej nadziei
świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego,
zdrowia, pogody
ducha,
a także miłych
spotkań w gronie
rodzinnym
życzą pracownicy
przedszkola



BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II
„Zanim stąd odejdę, proszę was...
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się,
i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych
z których wyrastamy.

korzeni,

Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej
swojej
słabości,
abyście
szukali
zawsze
duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń
ojców naszych i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
do której On "wyzwala" człowieka,

1 maja 2011 r. odbędzie się
beatyfikacja Jana Pawła II .
Za cud uznano
niewytłumaczalne całkowite
ustąpienie choroby
Parkinsona u francuskiej
zakonnicy. Benedykt XVI
będzie osobiście
przewodniczył beatyfikacji na
Placu św. Piotra. To wielkie
święto dla Kościoła w Polsce
i na świecie. Mamy nowego
orędownika w niebie

- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która
jest "największa", która się wyraziła przez
Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani
korzenia, ani sensu.”/sługa Boży Jan Paweł II/

BEATYFIKACJA - to akt papieski zezwalający
na kult publiczny, a w rozumieniu prawnym nie
niesie nakazu, ale jedynie zezwolenie na kult
lokalny i nie jest ostatecznym aktem papieskim,
lecz odpowiedzią na potrzeby pastoralne
Kościołów lokalnych w zakresie kultu
świętych. Kult lokalny błogosławionego może
się jednak samorzutnie rozprzestrzeniać nawet
na cały Kościół (np. Ojciec Pio,
Matka Teresa z Kalkuty).

Zadanie dla dzieci:
Poproś rodziców, aby wydrukowali Ci obrazek i wyklej go
kolorowym papierem
Powieś gotowy obrazek na lodówce niech przypomina
o wiośnie
Powodzenia

Opracowanie mgr Kamilla Ber

