
 
 

 
 

„CZTEROLATEK w PRZEDSZKOLU” 
gazetka informacyjna dla rodziców 

KWIECIEŃ  2018 

 

Co nas czeka w miesiącu  kwietniu? 
 

 Zorganizujemy dzieciom: „Dzień Białego Ząbka”. Porozmawiamy 

o tym, jak należy odpowiednio dbać  o zęby i gdzie się udać, kiedy 

zaczynają się psuć. 

 Zapoznamy się z procesem produkcyjnym chleba na podstawie 

historyjki obrazkowej: „Od ziarenka do bochenka”. 

 Wybierzemy się na wycieczkę do pobliskiej piekarni i dowiemy 

się jak wypieka się pieczywo. 

 Odwiedzi nas Teatr:”Skrzat” z Krakowa w przedstawieniu: 

”I cykl muzycznych podróży” – 5 kwietnia 2018 r. g. 12:30 

 Do naszej grupy „zaprosimy” chomika i przy okazji dowiemy się 

wielu ciekawostek  o życiu tego sympatycznego zwierzątka 

domowego. 

 Będziemy kontynuować doświadczenia w Kąciku Przyrody,  

posiejemy rzeżuchę, cebulkę, fasolę oraz zioła. Będziemy 

pielęgnować rośliny, obserwować jak rosną i zbierać 

doświadczenia związane z wiosennymi uprawami. 

 

W kwietniu planujemy realizację następujących 
tematów kompleksowych: 

1. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza. 

2. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło. 

3. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje. 

4. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa. 

 

 

 

 



 

 

 

 
W kwietniu będziemy bawić się przy piosence: 

„Stary Donald” 
popularna melodia amerykańska 

 

1.  Stary Donald farmę miał ija, ija, o! Na niej kury hodował ija,  

ija, o! Ko-ko tu, ko-ko tam, wszędzie ko-ko, tu i tam. 

2.  Stary Donald farmę miał ija, ija, o! Na niej kaczki hodował 

ija, ija, o! Kwa-kwa tu, kwa-kwa tam, wszędzie kwa-kwa, tu 

i tam. 

3.  Stary Donald farmę miał ija, ija, o! Na niej gęsi hodował ija, 

ija, o! Gę-gę tu, gę-gę tam, wszędzie gę-gę, tu i tam. 

4.  Stary Donald farmę miał ija, ija, o! Na niej indyki hodował 

ija, ija, o! Gul-gul tu, gul-gul tam, wszędzie gul-gul, tu i tam. 

W dalszej części: – krowy, mu-mu – psy, hau-hau – koty, 

miau-miau – myszy, pi-pi – świnie, chrum-chrum – konie, iha-

ha – owce, be-be – kozy, me-me  

  

W kwietniu będziemy uczyć się piosenki: 

„Rosnę, rosnę” 
muzyka: Jan Kasprzyk słowa: Ewa Stadtmüller 

 

1. Ref.:  Rosnę, rosnę jak na drożdżach, już nie jestem skrzat. 

Umiem dużo, chociaż jeszcze nie mam pięciu lat. 

1.  Biegam szybko jak źrebaczek, jak piłeczka z dziećmi skaczę 

} bis z dziećmi skaczę.  

Ref.: Rosnę, rosnę jak na drożdżach... 

2.  Umiem kotka narysować i niedźwiedzia naśladować } bis 

naśladować. Ref.: Rosnę, rosnę jak na drożdżach... 

3.  Lubię szukać, lubię pytać, to zabawa znakomita} bis 

znakomita. Ref.: Rosnę, rosnę jak na drożdżach... 

4.  Nie grymaszę i nie płaczę, bo ja jestem przedszkolaczek,         

} bis przedszkolaczek. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zwierzę dla dziecka 
       Większość małych dzieci marzy o tym, żeby posiadać 

własne zwierzątko. Maluchy wręcz błagają rodziców, by kupili 

im psa, kota, świnkę morską albo chomika. Obecność zwierzaka 

w domu ma wiele zalet.  

       Dzięki posiadaniu zwierzątka dziecko ma szansę nauczyć 

się cierpliwości, opiekuńczości, systematyczności, wytrwałości 

i przede wszystkim odpowiedzialności, bo pupila trzeba 

przecież nakarmić, pielęgnować go, wyprowadzić na spacer i 

posprzątać po nim. Ponadto, zwierzę w domu to naturalna 

lekcja biologii. Dziecko uczy się, co to jest życie, rozmnażanie, 

cierpienie i śmierć. Zwierzątko wpływa też na sferę 

emocjonalną szkraba, gdyż maluch dowiaduje się, co to znaczy 

współczuć, kochać, rozumieć innych, poświęcać swój czas, 

uwagę i pieniądze.  

       Zanim jednak zdecydujemy się wybrać jakieś zwierzę dla 

dziecka, trzeba się gruntownie zastanowić nad własną decyzją. 
Źródło: https://parenting.pl/zwierze-dla-dziecka 

 
W kwietniu będziemy uczyć się wiersza na pamięć : 

„Smerfy-małe niebieskie ludki...” 
 

W dalekim lesie mieszkają. Domki w kształcie grzybków mają.  

Małe niebieskie ludki, wyglądają, jak krasnoludki.  

 

Na głowach białe czapeczki mają, smerfami się nazywają.  

Uczą się tu i pracują, bawią się, oraz smerfują. 

  
 

Poznamy kroki nowego tańca:” Polka trzęsionka”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

10 powodów, dla których należy  

ograniczyć dziecku dostęp do sprzętu elektronicznego 
1. Lepszy sen 

Regularne używanie sprzętu elektronicznego popołudniu i wieczorem 

pogarsza jakość snu, a ich samopoczucie następnego dnia jest gorsze. 

2. Mniej powodów do płaczu 
Dziecko histerią i płaczem wymusza na rodzicach kolejną porcję czasu do 

gry? Nigdy nie ustępujcie.  

3. Unikniecie uzależnienia 
Uzależnienie kojarzy się źle i wpływa na nasze życie negatywnie.Dziecko 

szybko przyzwyczaja się do nowego sprzętu. Nie wie jednak jak rodzi się 

uzależnienie i jak się przed nim bronić. 

4. Dobre relacje interpersonalne 
Wspólna zabawa z rodzicami i rodzeństwem, czułości i rozmowy to 

podstawowe elementy kształtujące w dziecku emocje, poczucie tożsamości i 

pewności siebie 

5. Spokojne dziecko 
Korzystając ze sprzętu elektronicznego dziecko widzi i przyjmuje zbyt 

dużo informacji. Najczęściej są one zbędne, często raniące i niezrozumiałe.  

6. Lepsza kondycja fizyczna 
Każda godzina przed komputerem to czas bez ruchu. Jedynie gwarantowana 

jest nadwaga. Chcesz mieć szczupłe i wysportowane dzieci?  

7. Większe zainteresowanie nauką 
Ogranicz dziecku czas z komputerem. Dziecko z natury chce się rozwijać, 

zawsze chce wiedzieć więcej, więc podsuńmy mu książkę. 

8. Bezinteresowna dobroć zostanie na dłużej 
Przemoc jest w grach i w wirtualnym świecie. Im szybciej dziecko będzie 

miało styczność z przemocą, tym bardziej się na nią uodporni i będzie mniej 

wrażliwe.  

9. Bardziej towarzyskie dziecko 
Tylko w bezpośrednim kontakcie z innymi osobami dziecko może nauczyć 

nawiązywać i utrzymywać relacje. 

10. Sprawne oczy 
W konsekwencji  oczy takich dzieci nie są tak sprawne jak oczy rówieśników 

grających w piłkę. Nie chodzi tylko o wady wzroku, chodzi o ogólną 

sprawność oczu..   Źródło: http://barbarapakula.pl/ogranicz-dziecku-czas-z-komputerem/ 

Wychowawca: Dorota Kupka 

 

 


