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„Pani Wiosno, Pani Wiosno

Przyszłaś do nas tuż

Jak to dobrze, że już jesteś

Tęskniliśmy już.

 

Słoneczko świeci, wiaterek wieje

Już Pani Wiosna do nas się śmieje.”



Dyrekcja 
oraz personel przedszkola 

JANOWIACZEK
życzą wszystkim Dzieciom

 i ich Rodzicom 
radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych!

Zajęcia dodatkowe w Janowiaczku!

Przedszkolaki w Janowiaczku mają szeroką gamę zajęć edukacyjnych, które pragniemy przybliżyć: 

 języki obce (język angielki, język włoski) - nauka języka obcego rozwija strategie uczenia się oraz

pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka,   wśród dzieci  przedszkolnych odbywa się w

formie zabawy, co sprawia, że jest to dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na

naukę bez wysiłku, nauka dwóch języków jednocześnie (języka ojczystego i obcego) jest korzystna,

gdyż  podnosi  dziecięcą  świadomość  językową  oraz  wpływa  korzystnie  na  rozwój  obu  półkul

mózgowych. W Janowiaczku codziennie uczymy się języka angielskiego, który prowadzi p. Ewa.

Raz w tygodniu spotykamy się z p. Basią, która uczy nas języka włoskiego.

 rytmika - metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na

zrozumieniu tkwiącej  w dziecku potrzeby ruchu i  aktywności – wychowuje człowieka nie tylko

wrażliwego  na  sztukę,  ale  samodzielnego,  inteligentnego,  aktywnego,  sprawnego  fizycznie,

przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Umuzykalnianiem u nas zajmuje się

p. Ewa, która w młodszych grupach prowadzi muzykoterapię. 



 religia  -  są  to  zajęcia,  które  pojawiają  się  w starszych  grupach  raz  lub  dwa razy  w tygodniu.

Prowadzi je p. Kasia. Podczas zajęć dzieci dowiadują się o tradycjach świątecznych oraz o osobach

świętych. Dzieci uczą się piosenek o tematyce religijnej i bardzo lubią te zajęcia.

 gimnastyka korekcyjna  -  jest  to  specyficzna  formą ćwiczeń,  w których ruch został  w pewnej

mierze podporządkowany celom terapeutycznym, stosowane zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do

korekcji postawy ciała, kształtuje umiejętności motoryczne oraz umiejętności ruchowe. Ćwiczymy z

p. Wiolą.

 logopedia  -  głównym  celem  tych  zajęć  jest: profilaktyka wad  wymowy  

i  zaburzeń  mowy,  wspomaganie  rozwoju  kompetencji  językowych,  które  decydować  będą  o

powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej,  terapia powstałych już wad oraz zaburzeń;

okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Zajęcia grupowe prowadzi  

p. Magda, natomiast logopedią indywidualną zajmuje się p. Monika.

 zajęcia taneczne - te zajęcia prowadzone przez instruktorów tańca: w młodszych grupach przez p.

Agnieszkę, a w starszych przez p. Pawła. Zabawy ruchowo- taneczne wywołują wśród dzieci dużą

dawkę  dobrego  humoru,  sprzyjają  rozładowaniu  stresów  i  integracji.  W  zabawach  tanecznych

chodzi  o  wprowadzenie  ciała  w  ruch,  który  czasem  nie  przypomina  klasycznych  ruchów

tanecznych, ale bardzo sprzyja wyzwoleniu pozytywnych emocji. 

 robotyka  -  kojarzy  się  „technicznie”  i  wiele  w  niej  z  matematyki,  fizyki,  elektroniki  oraz

informatyki,  to  jednak  nie  zraża  naszych  przedszkolaków.  Robotyka  pojawia  się  w  starszych

grupach. Te zajęcia są tak zaplanowane, aby każdy „konstruktor” znalazł coś dla siebie i dla swoich

możliwości manualno- intelektualnych. Prowadzi je p. Asia. 

 szachy- zajęcia te prowadzone w najstarszej grupie „0” przez p. Michała odgrywają istotną rolę w

nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego

życia. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając

sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Bardzo

cieszymy się, że nasze starszaki kształtują swoją osobowość i rozwijają twórczy potencjał,  który

drzemie w każdym z nich.

 piłka nożna – to zajęcia, na które nasze przedszkolaki czekają najbardziej. Są to zajęcia ruchowe z

elementami piłki nożnej, które prowadzi trener Paweł. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wada_postawy


 „Święconka” – znaczenie

święconych pokarmów

Wśród  święconych  pokarmów  nie  może

zabraknąć chleba,  soli  i  baranka. Chleb  we

wszystkich  kulturach  jest  pokarmem

zapewniającym  przetrwanie.  Dla  chrześcijan

oznacza  ciało  Pana  Jezusa,  w  związku  z  czym

jest  najważniejszym  z  symboli.  Sól  to  minerał

dający życie oraz podstawa istnienia, a baranek –

symbol zwycięstwa dobra nad złem i życia nad

śmiercią.

Baranek z ciasta chlebowego, cukru, czekolady lub marcepanu, a dawniej: uformowany z masła, oznacza

pokorę  i  łagodność.  Ten  z  czerwoną  chorągiewką  jest  symbolem  Chrystusa  Zmartwychwstałego  ze

sztandarem, który podkreślają triumf i zwycięstwo. Jezus bowiem poświęcił swe życie za ludzi, by powstać

z martwych i tym samym pokonać grzech i zło.

Koszyczek, najczęściej wiklinowy (choć współcześnie koszyczki wielkanocne mogą być np. z filcu, czy

drewna),  powinien  być  utrzymany  w  bieli  i  zieleni.  Zgodnie  z  tradycją  wielkanocną,  dekoruje  się  go

gałązkami bukszpanu, a umieszczone w nim pokarmy przykrywa śnieżnobiałą serwetką. 

Pokarmy, które zaniesiemy do kościoła, mają nam zapewnić przez cały rok płodność, obfitość, zdrowie oraz

dostatek.

To trzeba poświęcić w Wielką Sobotę:

 Chleb –  podstawowy  pokarm,  który  dla  chrześcijan  jest  najważniejszym  symbolem,

przedstawiającym  ciało  Chrystusa  (dawniej  jego  miejsce  zajmowała  pascha).  Gwarantuje

pomyślność i dobrobyt. Do święcenia odkrawamy kawałek z chleba, który będziemy jeść podczas

wielkanocnego śniadania.

 Pieprz i sól – wykorzystuje się je do przyprawienia jajek oraz innych potraw, które jemy podczas

wielkanocnego śniadania. Czarny zmielony pieprz w święconce nawiązuje do gorzkich ziół, które

dawniej Żydzi dodawali  do charosetu (rodzaj sosu). Robili  to na pamiątkę ciężkiej,  niewolniczej

pracy  przy  produkcji  cegieł  w  Egipcie.  Natomiast  sól dodaje  potrawom  smaku,  chroni  przed

zepsuciem i ma właściwości oczyszczające. Kiedyś wierzono, że potrafi odstraszyć zło. Bez soli nie



ma życia. Dla chrześcijan symbolizuje sedno życia i prawdy, stąd też mówimy o „soli ziemi" – tak

Jezus nazwał swoich uczniów, wybrańców.

 Jajko – zapewnia płodność. Symbolizuje życie i choć weszło do święconki najpóźniej, najbardziej

kojarzy się ze Świętami Wielkanocnymi. Do koszyczka wkładamy jajka ugotowane na twardo. Dla

ozdoby można dodać także wydmuszki i kolorowe pisanki.

 Chrzan – korzeń chrzanu symbolizuje krzepę i siłę. Ma przynieść nam dobre zdrowie. Wzmacnia

właściwości  pozostałych  potraw,  które  są  w  wielkanocnej  święconce. Najlepiej,  gdy  korzeń

chrzanu  święcimy  w  kawałku.  Później  kroimy  go  na  cienkie  plasterki  i  częstujemy  nim

biesiadników. Jednak współcześnie najczęściej święcimy starty chrzan. 

 Wędlina –  najczęściej  szynka  albo  kiełbasa,  czyli  głównie  wyroby  z  wieprzowiny.  Przynosi

zdrowie, płodność i dostatek.

 Ciasto – pojawiło się w koszyczkach dość niedawno. Jest znakiem umiejętności i doskonałości. Nie

chodzi tu o gotowe wypieki i słodkości. Zgodnie z tradycją musi to być kawałek ciasta domowego

wypieku, najlepiej drożdżowej baby.

Do koszyczka ze święconką można dodać także inne potrawy lub ozdoby (dzieci często proszą o dorzucenie

cukierka lub jajka-niespodzianki). 

Zróbcie to razem!
Do wykonania zajączki potrzebne będą:

- rolki po papierze toaletowym,

- farba, pędzelki,

- kreatywne oczka,

- małe, białe pomponiki,

- małe plastikowe łyżeczki, 

- czarny flamaster,

- nożyczki, 

- dwustronna taśma samoprzylepna, 

- kartka białego papieru 

Aby  wykonać  zajączki  wystarczy  pomalować  rolki  i  poczekać,  aż  wyschną.  Następnie  przyklejamy

wszystkie  elementy  buzi  –  uszy,  oczy,  nos,  ząbki  i  dorysowujemy  wąsy.  Wcześniej  z  każdego  z  tych

elementów warto zrobić naklejki, czyli przymocować do nich dwustronną taśmę. Bardzo często stosuje się

taką technikę w pracy z dziećmi ponieważ: po pierwsze dzieci bardzo lubią naklejki :) po drugie prace są

bardziej  estetyczne  i  czyste,  po  trzecie  są  łatwiejsze  i  szybsze  w  wykonaniu,  nie  trzeba  czekać  na



wyschnięcie  kleju.  Polecamy ten sprytny sposób na ułatwienie sobie pracy.  Poniżej  przedstawiam efekt

gotowych zajączków – kolejny element świątecznej dekoracji.



           KWIECIEŃ

10.04. – Spotaknie ze sztuką „Ratujmy 

las” Teatr Gargulec

10.04. – Wyjazd grupy Wiewiórki do 

Stacji Kultura na pokaz filmów 

animowanych w ramach festiwalu O!pla – 

Ogólnopolski Festiwal Animacji

16.04. – Wyjazd autokarem grupy Sowy 

do Wejherowa na XVII Powiatowy 

Przegląd Małych Form Tearalnych pod 

hasłem „Każdy przedszkolak dobrze wie, 

co jest zdrowe, a co nie”

17.04. – W ramach działań ekologicznych  

z KZG „Doliny Redy i Chylonki” 

ZBIÓRKA ELEKTRODPADÓW 

17.04. – ZAJĘCZEK ODWIEDZA 

DZIECI W PRZEDSZKOLU

18.04. – XV Turniej Ekologiczny „Moja 

Piramida Zdrowia”. Gościmy koleżanki i 

kolegów z innych przedszkoli

24 i 25.04. – DNI OTWARTE W 

PRZEDSZKOLU, w godz. 9:00 – 11:00 

przyjmujemy gości (nowe dzieci)

26.04. – Udział w Konkursie wiersza 

kaszubskiego „Rodnô Mòwa”

26.04. – Dzieci, które po wakacjach 

odchodzą do szkoły będą miały robione 

zdjęcia do tablo

MAJ

09.05. – Dzieci z grupy Wiewiórki 

uczestniczą w XX Turnieju Tańca 

Towarzyskiego dla Przedszkoli

16.05. – Spotkanie ze sztuką 

„Legenda o bałtyckiej Syrence” 

Teatr Pro - Musica

31.05. – Grupa Wiewiórki i Przyjaciele 

Kubusia Puchatka nocują w przedszkolu

CZERWIEC

03.06. – DZIEŃ DZIECKA W 

PRZEDSZKOLU

12.06. – Uroczyste zakończenie roku grupa

WIEWIÓRKI 

13.06. – Uroczyste zakonczenie roku grupa

PRZYJACIELE KUBUSIA 

PUCHATKA



LIPIEC 

01 – 31.07. – WAKACJE

ŻYCZYMY WSPANIAŁEGO WYPOCZYNKU, 

PIĘKNEJ POGODY, MIŁYCH PRZYGÓD

DO ZOBACZENIA!



Z życia przedszkola! 

Zajęcia z języka angielskiego w grupie SOWY – 

p. Ewa: -Jak jest KRÓL po angielsku? 

Dzieci – KING

p. Ewa: - Bardzo dobrze! A kto mi powie jak jest 

KRÓLOWA?

KAROL: KINGA   

Zajęcia o tematyce ekologicznej w grupie 

WIEWIÓRKI

p. Ania: - Czym nie wolno palić w piecu?

Mieszko: - DYNAMITEM!  

- W jakim mieszkasz kraju?

- Tam, gdzie wszyscy mieszkają. 

(Nina gr. Wiewiórki)

Dziewczynki bawią się w rodzinę:

- Mamo, mamo szybciej…

- Zaraz! Nie mam 100 rąk…

(Magda gr. Wiewiórki) 

Podczas   obiadu:

„Te pierogi są leniwe, bo się je wolne je” 

(Oskar gr. Wiewiórki)



Znajdź drogę w labiryncie 

oraz rozwiąż rebus. Hasło z 

rebusu koniecznie wysyłajcie 

z wakacji na adres 

przedszkolny.  

Redakcja: mgr Anna Hennig 


	To trzeba poświęcić w Wielką Sobotę:

