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Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców  

do udziału w konkursie plastycznym 

„Wielkanocna kartka z jajem” 

 
Celem konkursu jest: 

- rozbudzanie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi 

związanymi z tradycjami wielkanocnymi 

- rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej  

- stworzenie możliwości kreatywnego, rodzinnego spędzenia czasu wolnego  

 

      Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji,   nastroju oraz 

tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. 

 

Warunki konkursu: 
- każdy uczestnik może wykonać od 1-2 kartek 

- technika wykonania i format prac dowolny 

- każda kartka ma być w środku pusta 

- do pracy należy dołączyć włożoną w folię- tzw. „koszulkę” metryczkę  zawierającą imię nazwisko 

autora 

- wykonane prace należy dostarczyć do wychowawczyń grup do dnia 28.03.2017. 

 

Postanowienia końcowe: 

- wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie stworzonej na holu naszego przedszkola 

- kartki zostaną ocenione przez specjalnie powołaną do tego celu komisję, która wyłoni laureatów 

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszych dniach kwietnia 2017 

- prace przechodzą na własność organizatora (Przedszkole nr 5) który wykorzysta je jako tegoroczne 

kartki dla sponsorów 
Zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA: KOKNURS PLASTYCZNY „WIELKANOCNA KARTKA Z JAJEM” 
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 marzec- konkurs na pocztówkę 

wielkanocną 

 17.03- teatrzyk „Uratujmy krainę baśni” 

 20.03- pokaz iluzji 

 21. 03- witamy pierwszy Dzień Wiosny  

 29.03 –wycieczka do Białegostoku na 

warsztaty (grupa Stokrotek i Bratków) 

 

 

 30. 03 - audycja muzyczna 

 31. 03- wycieczka do Białegostoku na 

warsztaty (grupa Maczków, Różyczek  

            i Sasanek) 

 12.04 – przedszkolny konkurs piosenki  

 maj – wydanie kolejnego numeru gazetki 

przedszkolnej „Kwiatuszek” 45 

 

NASZE PRACE… 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 
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Stokrotki 

Wiersze 

 

„W Marcu” 

Raz śnieg pada, a raz 

deszczyk. 

Na jeziorze lód już trzeszczy. 

Błękit nieba lśni w kałuży 

Bałwan w słońcu oczy mruży. 

-Koniec zimy. Przerwa. 

Dzwonek 

- To nie dzwonek! To 

skowronek! 

 

„Kwiaty” 

W kąciku przyrody zrobimy 

porządki 

Ustawimy kwiaty na oknie w 

dwa rządki. 

Niech słoneczko je rozgrzewa,  

Woda je podlewa Ewa. 

Urosną nam kwiaty wysokie 

do nieba.  

 

Piosenki 

 

„Przyszedł nocą miś”  

Bałwanki drogą szły, 

Bałwanków było trzy. 

Płakały, narzekały, 

Łzy z oczu ocierały. 

-Ach, czas nam w drogę, czas, 

Już wiosna goni nas. 

Choć się uśmiecha ładnie, 

Kożuszki nam ukradnie. 

I przyszedł nocą dziś 

Puszysty, biały miś. 

I zabrał trzy bałwanki 

Na wielkie, srebrne sanki. 

I w taki kraj je wiózł, 

Gdzie śnieg i wiatr i mróz, 

Gdzie sroga zima biała 

Ma z lodu srebrny pałac. 

  

„Nie śpijcie, kiedy wiosna” 

1. Wiosna biega po łące, 

Deszczem trawy podlewa,  

Popędza kwiaty, by rosły, 

Otwiera liście na drzewach. 

Ref. To słońcem błyśnie, to 

deszczem pryśnie, 

to śniegiem sypnie, to wiatrem 

świśnie. 

Nie śpijcie, kiedy wiosna, 

nie śpijcie, kiedy wiosna! 

2. Wstawajcie śpiochy 

zimowe, 

spałyście smacznie jak susły, 

kubeł wody na głowę, 

brzuch napełnijcie pusty! 

Ref. To słońcem błyśnie… 

3. Wiosna biega po lesie,  

budzi ospałe zwierzęta, 

śpiew ptaków z wiatrem 

niesie, 

bo wiosna o wszystkich 

pamięta. 

Ref. To słońcem błyśnie… 

 

Bratki 

Wiersze 

 

„Pogoda”  

„Pogoda to straszny łobuziak,  

nie słucha, kiedy ją proszę,  

gdy mam ochotę na słonko,  

każe mi wkładać kalosze.  

A kiedy znowu zapragnę 

pojeździć sobie na sankach,  

ona roztapia śnieg cały  

aż cieknie z mego bałwanka.  

Pogoda bywa grymaśna,  

ale też czasem jest miła  

no i przynosi mi słońce  

bym się na dworze bawiła.” 

 

Piosenki 

 

„Pobudka z ogródka” 

1. Wiosna rano z łóżka wstała. 

- Halo, kwiatki! - zawołała. 

- Czemu jeszcze w ziemi 

tkwicie? 

Może wreszcie się zbudzicie? 

Ref. Pobudka! Pobudka! Czas 

wracać do ogródka! 

Pobudka! Pobudka! Na 

grządki wracać czas! 

Pobudka! Pobudka! Czas 

wracać do ogródka! 

Pobudka! Pobudka! 

Powtarzam jeszcze raz! 

2. Jak się żaden z was nie 

ruszy, 

powyciągam was za uszy! 

Łapcie buty! Łapcie kapcie! 

Nie ziewajcie! I nie chrapcie! 

Ref. Pobudka! Pobudka!... 

3. Wystawiły kwiatki nosy, 

jeden goły, drugi bosy, 

w nowe płatki się ubrały, 

razem z wiosną zaśpiewały. 

Ref. Pobudka! Pobudka! Czas 

wracać do ogródka! 

Pobudka! Pobudka! Na 

grządki wracać czas! 

Pobudka! Pobudka! Czas 

wracać do ogródka! 

Pobudka! Pobudka! Wie o 

tym każdy z nas! 

WIERSZE I PIOSENKI: MARZEC, KWIECIEŃ 
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Maczki 

 

Wiersze 

 

„Prośba do słoneczka” 

Malutka główka krokusa  

nad śniegiem się pojawiła.  

To znaczy, że już wkrótce  

przybędzie wiosna miła. 

Słoneczko nasze kochane,  

bardzo cię prosimy.  

Ogrzewaj mocno ziemię,  

zacieraj ślady zimy. 

Pod śniegiem mocno bije  

pani przyrody serce.  

Słoneczko wyślij promienie,  

daj ciepła jak najwięcej. 

Urośnie młoda trawa,  

rozwiną się pąki na 

drzewach.  

Dla ciebie miłe słoneczko  

każdy ptaszek zaśpiewa. 

„Wielkanoc” 

Obudziły się pisanki  

Wielkanocnym rankiem 

I wołają 

Patrzcie – tu na stole 

Same niespodzianki! 

Bazie srebrno – białe 

I baranek mały. 

Ten baranek ma talerzyk 

Skubie z niego owies świeży 

A baby pękate 

W cukrowych fartuchach 

Śmieją się wesoło 

Od ucha do ucha. 

Piosenki 

 

„Tęcza nad łąką” 

4. Ogromna chmura zakryła 

słońce, 

lecą na ziemię deszczu 

kropelki, 

mokną biedronki, mokną 

zające, 

małym ślimakom mokną 

muszelki. 

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna! 

Błyszczy w górze kolorami! 

Weźmy wszyscy się za ręce, 

Namalujmy tęczę sami! 

2. Zza wielkiej chmury 

wybiegło słońce, 

wpadło na łąkę tyle promieni, 

patrzą biedronki, patrzą 

zające- 

to kolorami tęcza się mieni! 

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka 

ładna!... 

„Marcowe żaby” 

1.Już wiosna na polach sadzi 

krokusy, 

Zając siedzi pod sosną, 

marzną mu uszy. 

Ref. A żaby rechu -rech, żaby 

się cieszą, 

że ten marzec rechu - rech 

wszystko pomieszał. 

Raz słońce, a raz deszcz, idzie 

wiosna a tu śnieg. 

Bo w marcu jak w garncu  

rechu-rech żabi śmiech. 

2. A deszczem umyte drzewa 

są czyste, 

Na gałązkach już rosną kotki 

puszyste. 

Ref. A żaby rechu - rech, żaby 

się cieszą... 

3. Na łące bociany głośno 

klekocą. 

Rankiem słońce przygrzewa, 

mróz mrozi nocą. 

Ref. A żaby rechu - rech, żaby 

się cieszą... 

„Pisanki” 

1.Pisanki, pisanki,  

jajka malowane  

nie ma Wielkanocy  

bez barwnych pisanek.  

2.Pisanki, pisanki  

jajka kolorowe,  

na nich malowane  

bajki pisankowe.  

3.Na pierwszej kogucik,  

a na drugiej słońce,  

śmieją się na trzeciej  

laleczki tańczące. 

4.Na czwartej kwiatuszki,  

a na piątej gwiazdki.  

na każdej pisance  

 

UWAGA!!! 

Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje się co 2 miesiące. 

Następne wydanie już w maju. Serdecznie zapraszamy. 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 – 711 – 25 – 39 


