
 

 

 

 

            

 

 

Wiosenny wietrzyk 

Joanna Kulmowa 

 

Mały wietrzyk wiosenny  
Ledwie w drzewach zaszumi  

Ledwie w krzakach zamruczy.  
Jeszcze gwizdać nie umie,  

Jeszcze się uczy.  
Znalazł szczerbę w płocie - zaświstał.  

Znalazł listki - zapiał na listkach,  
Czasem w suchych gałęziach zatrzeszczy. 

Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk  
Albo szemrze w zeszłorocznej trawie  

Albo szepce tak, że milczy prawie.  
Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka  

A on jest.  
Tylko słucha słowika. 

 
  

 

   

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Święto Mamy i Taty 
 

Dzień Mamy i Taty to wyjątkowe Święto, które co roku uroczyście obchodzimy w naszym 

przedszkolu. Wszystkim Rodzicom z tej okazji życzymy dużo radości, zdrowia  

i pogody ducha! 

 
Mamo! 

Danuta Gellnerowa 

Mamo! 
Dam Ci dziś piękny kwiatek 

i wstążkę na dodatek. 
 

Dam Ci złoty pierścionek, 
na górce mały domek, 
ogródek malowany, 

ławkę pod wielkim kasztanem. 

Dam Ci słońce nad domem, 
słońce – złotą koronę. 

 
I dam Ci księżyc, wiesz? 

I jeszcze... co tylko chcesz. 
 

Bo jestem bardzo bogaty, 
dostałem kredki od taty. 

 
Święto Taty! 

Danuta Gellnerowa 

 
Dziś jak tylko z łóżka wstałam, 

zaraz tatę uściskałam! 
Uściskałam z całej siły i wrzasnęłam: 

- Tato miły! 
Nos do góry! Uszy też! 

Dziś jest święto Taty wiesz? 
każdy Tata je obchodzi, 

Ty też obchodź, co Ci szkodzi? 
A jeżeli nie dasz rady, 

zjeść tej całej czekolady, 
tortu, lodów i piernika, 

znajdziesz we mnie pomocnika! 
 
 



 

Krzyżówka z Mamą i Tatą 

 

Zapraszamy Was do rozwiązania naszych wiosennych zgadywanek.  

Poproście Mamę lub Tatę o pomoc przy wpisywaniu haseł naszej krzyżówki. Miłej zabawy! 

 

1. Zielona na polach i łąkach, 

gdy świeżo skoszona, najbardziej pachnąca. 

 

2. Gdy biegnie z lasu polną drogą, 

Trzęsie mu się  puchaty, rudy ogon. 

 

3. Ma czerwony dziób i długie nogi 

Chociaż to duży ptak, nie jest bardzo srogi. 

 

4. Pełno w nim kwitnących jabłoni, wiśni i grusz 

Gdy chcesz zjeść świeże owoce bez niego ani rusz. 

 

5. Spotkasz ją w lesie, na łąkach i polach 

Ma męża jelenia, jest smukła jak topola. 

 

6. Przyleciały do nas z ciepłych krajów 

Wiją gniazdka i pięknie śpiewają. 
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„O żabkach w czerwonych czapkach” 

Helena Bechlerowa 

 
Mieszkały dwie żabki w Zielonej Dolinie: Rechotka i Zielona Łapka. Zielona Łapka rozglądała się złotymi 

oczami wokoło, patrzyła na zieloną trawę, na zielonkawą wodę, na swój zielony płaszczyk.  

– Brzydki jest ten mój płaszczyk! Nie chcę takiego!  

– Brzydki? Dlaczego? – dziwiła się Rechotka.  

– Popatrz: zielona trawa, zielony tatarak, zielona woda. I mój płaszczyk zielony. I twój! I nazywam się 

Zielona Łapka! I wszystko takie zielone… Ach, jak nudno!  

– A biedronki mają czerwone sukienki… I czarne kropki na sukienkach… – mówiła Rechotka. – Może 

zaprosimy biedronki? Będzie nam wesoło! 

Zielona Łapka klasnęła z uciechy. – Już wiem! Wywiesimy takie zaproszenie: 

Kto ma kolor czerwony,  

jest dziś pięknie proszony.  

Niech przyjdzie, niech przyleci,  

kto ma czerwony berecik,  

czerwony płaszczyk, czerwony krawat –  

będzie wesoła zabawa!  

Zapraszają z ukłonem –  

wszystkie żabki zielone. 

To zaproszenie wywiesiły żabki na starej wierzbie. Nie upłynęła godzina – przyleciała pliszka. Przeczytała, 

machnęła ogonkiem.  

– To nie dla mnie! Nie mam czerwonej czapeczki! 

Przyleciały wróble, przeczytały, poskakały tu i tam.  

– To nie dla nas! Nie nosimy czerwonych kapeluszy! 

Przyleciały dwa dzięcioły. Czytały, wodziły dziobami po literach, potem przejrzały się w wodzie.  

– Mamy czerwone czapeczki z piórek. To nas zapraszają. Przyjedziemy na bal! 

Przyczłapała pod wierzbę duża, stara żaba. Długo czytała, co żabki napisały. Pokiwała głową.  

– Po co wam goście? – Jak to: po co? – oburzyły się żabki! – Będzie wesoło!  

– Oj, żeby z tego jakiej biedy nie było! – gderała stara żaba. 

Ale żabki nie słuchały jej narzekania. Nie miały czasu. Bo oto usłyszały:  

– Puk, puk, puk! 

To pierwsi goście: dzięcioły. Zapukały w drzewo, tak jak goście pukają do drzwi.  

– Witajcie, witajcie! – wołały żabki. 

Dzięcioły w ukłonie nisko schyliły głowy. A żabki mogły wtedy dobrze zobaczyć ich ładne bereciki  

z czerwonych piórek.  

– Jak się macie, biedroneczki! – witały żabki nowych gości.  

– O, i maczki idą! 

A za makami! Jakież piękne kapelusze! 

To z głębi lasu przyszły muchomory. Takich kapeluszy żabki nigdy nie widziały! Wielkie czerwone, kropki 

białe na nich i plamki srebrzyste. 

Żabki przyglądały się gościom, szeroko otwierały duże, okrągłe oczka. I patrzyły na swoje zielone 

płaszczyki, i wzdychały…  

– Taki makowy kołnierzyk mieć!  

– Sukieneczki biedronek piękniejsze!...  

– A czapeczki dzięciołów?  

– Nie. Kapelusze muchomorów najpiękniejsze! Ach, oddałabym dziesięć zielonych płaszczyków za jeden 

taki kapelusz! Trzeba teraz częstować gości. 

Podają żabki sok z kwiatów i rosę z łąki w konwaliowych kubeczkach.  

– Pijcie, biedronki! – prosi Zielona Łapka.  

– Może jeszcze drugi kubeczek rosy? – pyta Rechotka. 

I podaje kubek biedronce, ale patrzy na jej piękną sukienkę. A tu kubek się przechyla i sok – kap, kap… 

na trawę. 



 

Potem zagrała świerszczowa orkiestra. Zaczęły się tańce. Oj, niejedna żabka zapomniała, w którą stronę 

kręci się kółeczko, kiedy trzeba przytupnąć, kiedy klasnąć w łapki! 

Świerszczykowe skrzypki zagrały właśnie cieniutko, zabuczały bąki… 

A tu – blisko za wierzbą… Co to?  

– Kle, kle, kle!  

– Bocian! – krzyknęły żabki przerażone. – Kto go tu prosił? 

Bociek zaśmiał się, pokiwał dziobem. A moje czerwone pończochy? Napisałyście przecież wyraźnie: 

Kto ma kolor czerwony,  jest dziś pięknie proszony. 
Chcę wesoło potańcować na waszej zabawie. 

Ale żabki nie przywitały gościa w czerwonych pończochach. Uciekły. Tylko tu i tam w trawie świeciły ich 

złote oczka. 

Wrócił bociek na swoją łąkę zły i zagniewany. A żabki? O, prędko zapomniały o strachu. 

Naradzały się z biedronkami – szyły kołnierzyki, sukieneczki w kropki, przymierzały kapelusze 

muchomorów. 

Minęła godzina, może dwie. 

Jak wesoło zrobiło się teraz w Zielonej Dolinie! Wśród zielonej trawy skaczą żabki! Ale jakie wystrojone! 

Co chwila przeglądają się w stawie, ta poprawia kołnierzyk, tamta obciąga nowy, czerwony płaszczyk. 

A stara, mądra żaba popatrzyła na wystrojone żabki i pokiwała głową.  

– Oj, żeby z tego tylko jakiej biedy nie było!... 

Ale żabki nawet nie spojrzały na nią. 

Nie widziały boćka stojącego na gnieździe. Patrzył z wysoka na Zieloną Dolinę.  

– Coś czerwonego tam po łące skacze! – dziwi się i przekrzywia głowę.  

– Co to może być? 

Sfrunął z gniazda, stanął z daleka.  

– O! Tu kapelusze same spacerują, tam czapki skaczą!... 

Podszedł bliżej pod samą wierzbę.  

– To żabki! Ależ się wystroiły! Kle, kle, kle! – roześmiał się bociek.  

– W sam raz dla mnie! 

Żabki nic nie słyszały.  

– Patrzeć już nie mogę na zielony kolor!  

– Nigdy już nie zdejmę tego czerwonego kapelusza!  

– Ani ja czerwonej sukienki! – wykrzykiwały głośno. 

A bociek coraz bliżej! Nie spieszy się, tylko wolno podnosi wysoko to jedną, to drugą nogę w czerwonych 

pończochach. 

Nigdy nie był jeszcze wesoły! Podśpiewując sobie bocianim głosem:  

– Nigdy nie skryjesz się, żabko, w zielu. Widzę przecież twój kapelusz! 

Dopiero teraz zobaczyły go żabki! Dopiero teraz usłyszały jego głos! 

Jedna – myk! Ukryła się w trawie, w zielonych liściach. Na próżno! Bociek dobrze je widzi i śpiewa swoje  

– Nie uciekniesz! Tam, w zieleni twój berecik się czerwieni! 

Hop! – skoczyła zielona żabka w zielony tatarak. Bociek już jest przy niej:  

– Żabko, wszędzie cię zobaczę. Masz czapeczkę niby maczek! 

Mądra, stara żaba ukryta pod wielkim zielonym liściem zdążyła krzyknąć przerażona:  

– Zrzućcie prędko te czerwone stroje! 

Pospadały w trawę porzucane w pośpiechu kapelusze, tu frunęła sukienka, tam potoczyła się czapka. 

A żabki w swoich starych zielonych płaszczykach – hop! pod zielony liść, w zieloną trawę, w zieloną wodę. 

Bociek patrzy to jednym okiem, to drugim. Już nie podśpiewuje. Dotknął dziobem czerwonego kapelusza 

w trawie. A kapelusz nie ucieka!  

– Gdzie podziały się żabki? – rozglądał się zdumiony. 

Nie widzi, że pod liściem ukryła się jedna – w płaszczyku zielonym jak liść. W trawie siedzi druga – zielona 

jak trawa. W wodzie trzecia – w płaszczyku zielonym jak woda. I wszystkie takie zielone, zielone… 

Spuścił bociek długi dziób! Ach, jaki był zły! Już nie odnajdzie tak łatwo zielonych żabek w zielonej trawie, 

w zielonej wodzie, wśród zielonych liści… 
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Wydarzyło się w naszym Przedszkolu… 

 
1 kwietnia 2019- Filharmonia 

 

Tego dnia w naszym przedszkolu odbyło się piąte spotkanie 

z muzykami Filharmonii Podkarpackiej z Rzeszowa z audycją: 

Cudze chwalicie swego nie znacie. Była to podróż do naszych 

korzeni, przedszkolaki dowiedziały się o typowych dla każdego 

regionu tradycyjnych strojach ludowych, mogły także posłuchać 

ludowych piosenek. Dzieci poznały nowy instrument- cymbały. 

 

 
 „Wystawa Palm i Pisanek Wielkanocnych” 

 

 

Przedszkolaki udały się do Ośrodka Kultury w Czudcu w celu 

obejrzenia wystawy „Tradycyjne palmy i pisanki wielkanocne”.  

Wystawa zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie, z radością 

podziwiały prace konkursowe wykonane przez swoich kolegów 

i koleżanki.  

 

 

 

 

5 kwietnia 2019- „Nowe przygody Koziołka Matołka” 

 

 

W tym dniu gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów 

z Teatru Skrzat z przedstawieniem „ Nowe przygody 

Koziołka Matołka”. Przedszkolaki z zaciekawieniem 

oglądały miejsca jakie zwiedził Koziołek w podróży do 

Pacanowa. Przedszkolaki bawiły się doskonale podczas 

śpiewania z Koziołkiem Matołkiem wesołych piosenek. 

 
 

11 kwietnia 2019- Głośne Czytanie 

                                       

     

 

Przedszkolaki z grupy 4, 5, 6 i 7 wybrały się do Biblioteki 

Publicznej w Czudcu na szóste spotkanie z cyklu Głośne 

Czytanie. Pani Halinka i Pani Gabrysia przedstawiły dzieciom 

opowiadania o tematyce wielkanocnej. Dzieci rozwiązały 

także krzyżówkę, a na zakończenie spotkania zostały 

obdarowane czekoladową pisanką.  

 

 

 

 

 



 

24- 26 kwietnia 2019- Dzień Ziemi 

 

 

W tych dniach w naszym przedszkolu obchodziliśmy 

Dzień Ziemi. Przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób 

należy dbać o naszą planetę. Dzieci wykazały się wiedzą z 

zakresu segregacji odpadów, mogły również wziąć udział 

w różnych zabawach ruchowych i konkurencjach. Dzięki 

zdobytej wiedzy, postawy ekologiczne nie będą im obce. 

  

 

 

 

30 kwietnia 2019- Święto Flagi 

 

 

 

Tego dnia w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość 

z okazji Święta Flagi pod hasłem- Przedszkolaki z Biało- 

Czerwoną. Na wstępie uroczystości wszyscy odśpiewali 

hymn państwowy, następnie przedszkolaki przedstawiły 

program artystyczny złożony z piosenek i wierszy 

o tematyce patriotycznej. 

 

 
6 maja 2019 - Filharmonia 

 

 

W tym dniu odbyło się szóste i zarazem ostanie w tym 

roku szkolnym spotkanie z muzykami Filharmonii 

Podkarpackiej w Rzeszowie. Muzycy zaprezentowali 

dzieciom audycję „Wakacje tuż tuż!!! Na zakończenie 

tego sezonu artystycznego muzycy zaprezentowali 

największe i najpiękniejsze szlagiery muzyki 

harcerskiej i wakacyjnej. 

 

15 maja 2019- Głośne Czytanie 

 W ramach spotkań bibliotecznych Pani Dyrektor 

Biblioteki Publicznej w Czudcu Halina Zaręba 

zaprosiła dzieci na spektakl teatralny „Prastara 

Książnica- skarb i tajemnica… bo mądrość tkwi nie 

tylko w WI- Fi”, który odbył się w naszym 

przedszkolu. Przedstawienie w wykonaniu aktorów 

Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa miało 

na celu promocję czytelnictwa oraz świadome 

korzystanie z Internetu. Przedszkolaki pamiętały 

o Dniu Bibliotekarza i korzystając z okazji, złożyły na 

ręce pani dyrektor życzenia. 

 



 

15- 16 maja 2019- Dzień Polskiej Niezapominajki 

 

 

W tych dniach w naszym przedszkolu obchodziliśmy 

Dzień Polskiej Niezapominajki. Święto to ma na celu 

promowanie walorów przyrodniczych, a także 

przypomnieć jak ważna jest ochrona środowiska. Podczas 

obchodów święta przedszkolaki wspaniale się bawiły, a co 

najważniejsze, kształtowały w sobie postawy 

proekologiczne.  

 

 

20 maja 2019- W Kościele 

 

W tym dniu starsze przedszkolaki odwiedziły 

Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej. Ksiądz Proboszcz 

był przewodnikiem po naszym pięknym kościele. Nie 

mogło zabraknąć wspólnej modlitwy przed cudownym 

obrazem. Ogromnym przeżyciem dla wszystkich dzieci 

było wyjście po krętych schodach na chór, aby obejrzeć 

zabytkowe organy kościelne. Pan Szymon, organista 

w czudeckim kościele, w ciekawy sposób zaprezentował 

dzieciom ten instrument. 

 
21 maja 2019- Odwiedziny Strażaków 

 Naszą przedszkolną tradycją jest spotkanie ze strażakami. 

W tym roku pogoda uniemożliwiła nam wizytę w czudeckiej 

remizie dlatego spotkanie odbyło się w naszym przedszkolu. 

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz 

innych to jeden z celów przedszkolnego wychowania. Każde 

dziecko powinno wiedzieć jak należy zachować się w sytuacji 

zagrożenia, jak i gdzie można otrzymać pomoc. Spotkanie ze 

strażakami wzbudziło duże zainteresowanie przedszkolaków, 

dzieci mogły poznać umundurowanie, sprzęt ratowniczo- 

gaśniczy, nie zabrakło także słodkiej niespodzianki na koniec 

spotkania. 

22 maja 2019- Teatrzyk Rodziców 

Już po raz czwarty rodzice naszych przedszkolaków 

z grupy 4 przygotowali przedstawienie będące częścią 

obchodów Dnia Dziecka. „Spotkanie bajek” to 

teatrzyk inspirowany znanymi bajkami dla dzieci. 

Rodzice, jak zwykle, okazali się wspaniałymi 

aktorami, o czym świadczyły gromkie brawa 

i uśmiech na twarzach zarówno małych jak i dorosłych 

widzów. Występ obejrzeli również zaproszeni goście: 

Wójt Gminy Czudec  A. Ślipski, Sekretarz Gminy 

A. Materna i Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - 

Administracyjnego Szkół w Czudcu M. Skalska- 

Nieroda. Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i wspaniały występ. 
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