
 

1 
 

 
Gazetka Miejskiego Przedszkola Nr 8                 

w Zgierzu 
ul. Łódzka 86 

tel. 42 716-28-39 
 

 

 

 

 

Kwiecień/Maj 2021 (Nr 18)



 

2 
 

 

Święta 
Wielkanocne      

  

 

Święta, Święta Wielkanocne, 
jak wesoło, jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje, 
miły wiatr wokoło wieje. 

Rośnie trawa na trawniku, 
żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci, 
ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

A w koszyczku, na święcone 
jajka równo ułożone. 

 

 

Śliczne, pięknie malowane, 
różne wzory wymyślane. 

Jest baranek z chorągiewką, 
żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 
w świeże kwiatki ustrojony. 
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„Bajeczka wielkanocna” (Agnieszka Galica) 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby,      

aż  zaspane wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.                                                    

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze 

pospać, dlaczego musimy wstawać?                          

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:             

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni 

Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty.     

     

 Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 
Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.                
- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, 
żółty Kurczaczek.                          
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką.                    
- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 
Wielkanoc. Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą 
trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na 
łąkę.                                             
- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 
wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić 
jeszcze kogoś.                                             
- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.                           
- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.                          
- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. A Słońce wędrowało po niebie                    
i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać.            
- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.               
A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka: dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.               
Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to 
„coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.                 
- Co to? Co to? – pytał Zajączek.                    
- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.                   
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.                     
- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 
promykami, nucąc taką piosenkę:                

W Wielkanocny poranek                              
Dzwoni dzwonkiem Baranek,                                         
A Kurczątko z Zającem                                             
Podskakują na łące.                                  
Wielkanocne Kotki,                                                      
Robiąc miny słodkie,                                                   
Już wyjrzały z pączka,                                                       
Siedzą na gałązkach.                         Kiedy będzie 
Wielkanoc                                           Wierzbę pytają. 
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WIELKANOC  

 ZWYCZAJE I SYMBOLE 
ŚWIĄTECZNE 

 

 

Święta Wielkanocne to czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat 

przyrody splatają się w jedno. W tym czasie chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad 

śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, a  tradycje ludowe upamiętniają wydarzenia 

sprzed wielu lat i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie. 

Tradycje wielkanocne są kultywowane w wielu rodzinach. Zazwyczaj wynosimy je                    

z rodzinnego domu  i chętnie praktykujemy je po latach.  

 

W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Do pięknie przystrojonych koszyczków wkładamy: 

• baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa, 

• jajka – symbol rodzącego się życia, 

• chrzan – symbol siły, 

• wędlinę – symbol płodności i dostatku, 

• ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych, 

• sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy, 

• ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności. 

• chleb 
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Tradycją wielkanocną jest malowanie jajek. Piękne pisanki, kraszanki i drapaki są ozdobą 

świątecznych stołów. 

 

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 
jajka kolorowe, 

na nich malowane 

                        bajki pisankowe. 

Na jednej kogucik, 
a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 
laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, 
a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 
piękne opowiastki. 

 

Zgodnie z tradycją świąteczne potrawy takie jak: żurek lub barszcz biały, biała kiełbasa na ciepło, 

szynka wędzona w jałowcowym dymie, ćwikła z chrzanem, pieczone mięso, własnoręcznie 

wykonana babka, mazurek z artystycznymi dekoracjami, paschę, kołacz i sernik (kiedyś 

zwany przekładańcem) należy przygotować już w piątek.  

Trzeba się spieszyć, ponieważ po sobotnim święceniu nie powinno się już nic sprzątać ani 

przygotowywać. To czas, kiedy należy duchowo przygotować się na zmartwychwstanie 

Jezusa. 

Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem i udekorowany 

liśćmi bukszpanu. Centralne miejsce zajmuje baranek, np. na łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to 

symbol sił witalnych i rodzącego się życia.  
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Wesołego  Alleluja ! 

 

W Niedzielę Wielkanocną wstajemy bardzo wcześnie, by pójść na mszę zwaną rezurekcyjną. 

Niedziela to najważniejsze święto chrześcijańskie, nazywane dawniej Paschą. Następnie 

zasiadamy do świątecznego rodzinnego śniadania. Wielkanocna Niedziela to czas 

przeznaczony na świętowanie z rodziną.  

Tradycja zwana ,,Zajączkiem” obchodzona jest w niektórych domach, z województw 

zachodnich.  Ta miła tradycja polega na obdarowywaniu się prezentami. Podarków nie należy 

jednak przekazywać osobiście – najlepiej ukryć je, a później bawić się we wspólne szukanie 

ich. Prezenty nie muszą być kosztowne, mogą to być czekoladowe jajka, zajączki bądź inne 

pyszności. 
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Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy, 

psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą. 

Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami. 

 

• Śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub 

polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy – chłopcy smagali dziewczęta po gołych 

łydkach.  

• Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzi od domu do domu i w zamian za życzenia     

i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy.  

 

Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą. Dawniej chodzono po wsi     

z kogutem – symbolem sił witalnych i urodzaju. Kogutek był mile widzianym gościem             

w każdym gospodarstwie. Z czasem żywe zwierzęta zastąpiły te gliniane, drewniane.  

 

W Wielkanocny Poniedziałek święci się pola. Gospodarze wyruszają w procesji na pola. 

Święcą je palmami nasączonym wodą. Z tych pal robią krzyżyki i wbijają w ziemię, aby 

zapewnić sobie dostatek.  
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Zadanie dla przedszkolaka 
 Pokoloruj zgodnie z kodem. 
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Superowe pomysły na zabawy w domu. 

 

aut. Monika Czoik – Nowicka 

 

1. Czytajcie!!! 
2. Weźcie lustro i zróbcie konkurs śmiesznych min 
3. To dobry czas, by wspólnie segregować ubrania, uczyć się jak je składać, 

dobierać skarpetki w pary. 
4. Wykorzystajcie ten czas na naukę samodzielności wykonywania 

czynności samoobsługowych np. wiązanie sznurówek. 
5. Wykonajcie wspólnie ćwiczenia oddechowe np. dmuchanie piórka, 

worka, balona. 
6. Napiszcie list do kolegów/koleżanek z przedszkola (metodą obrazkową). 
7. Przeglądnijcie zabawki – te, którymi się nie bawicie podarujcie 

potrzebującym. 
8. Przypomnijcie sobie co oznaczają poszczególne znaki drogowe, 

sywkonajcie sygnalizacje świetlną. 
9. Przypomnijcie sobie numery alarmowe. 
10. Domowe podchody – w różnych miejscach w domu schowajcie koperty 

z zadaniami (mogą to być zagadki, zadania związane z wykonaniem 
czynności porządkowych). 

11. To dobry czas, by zaprzyjaźnić się z nożyczkami, kolorowaniem – 
poprawnym trzymaniem narzędzia pisarskiego. 

12. Napiszcie list do Zajączka. 
13. Najważniejsz, że razem spędzicie czas. 
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2 MAJA 

DZIEŃ FLAGI 
Flaga Polski to jeden z trzech symboli narodowych obok godła i hymnu. Jej święto przypada 

na dzień 2 maja. Święto  Flagi zostało uchwalone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej              

w 2004r. Oficjalnie Flaga Polski jest flagą narodową od 1831 r. Dzień Flag obchodzony jest 

bardzo uroczyście. Polacy pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny wywieszając                     

ją w miejscach publicznych. 

 

„Barwy ojczyste” 
Czesław Janczarski 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 
A na tej fladze, biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, 
Biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy ojczyste.   
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Zadania dla przedszkolaka 
 Pomaluj flagę a następnie rozetnij obrazek  wzdłuż linii. Z powstałych puzzli spróbuj 

ponownie ułożyć symbol narodowy. 
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 Wylej flagę używając plasteliny. 

 

 Wydzieranka.  Przygotuj kartkę w kolorze czerwonym i podrzyj ją na maleńkie 

kawałeczki a następnie wyklej nimi flagę. 
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Dzień Rodziny 
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Zadania dla przedszkolaka 
 „Rodzina” - zabawa paluszkowa. Mówimy wiersz jednocześnie pokazując 

odpowiednie palce. 

 

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk) 
tuż obok Babunia. (wskazujący) 
Największy to Tatuś, (środkowy) 
a przy nim mamusia. (serdeczny) 

A to ja dziecina mała, (mały) 
i to jest rodzinka, 

moja ręka cała. 
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 Karta pracy - Rysowanie po śladzie. 
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 Karta pracy -  przeliczanie. 
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Rodzicu! 
Kiedy pewnego razu dziecko zapyta co to jest miłość?  

Odpowiedz cytując A.A. Milne: 

 

 

Gazetkę opracowała: Elżbieta Andrzejczak 
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