
Gazetka dla Rodziców 
Przedszkolaka Gedanensis 

MARZEC/KWIECIEŃ 2022 

 

 

    

 

 

 



            

 

 

 

              

 

 

                



 

 

 

                             

             WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 

Marzec Kwiecień 
 

•  2 III Dzień Naleśnika 
•  8 III Dzień Mody 
•  15 III Edukacja Globalna Peru 
•  21 III Dzień Wróbelka 
•  28 III Dzień Wróbelka 
•  29 III Zdrowe Przedszkole 

 
 
 
 
 
 

 
•  4-8  IV  Tydzień Książki 
•  11, 13 IV  Warsztaty 

Świąteczne  
•  13 IV  Odwiedziny            

Domu Seniora  
•  22 IV Zdrowe Przedszkole 
•  25-29 IV  Tydzień               

Biało -Czerwony 
 

 

 

 

                                                     

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lubię jeść banany 

 

1. Lubię jeść, jeść, jeść, 
lubię jeść banany, 

banany nany, 
banany nany nany nany lubię jeść. 

Kocham banany, banany nany, 
banany nany nany nany kocham jeść. 

 
Ref: I love banana, banana nana, 
banana nana nana nana nana na. 

Banana nana, nana banana, 
banana nana nana nana muszę zjeść. 

 
Raz, dwa Raz, dwa, trzy…mniam! 

 
2. I znów chcę, chcę, chcę, 

i znów chcę banany, 



banany nany , 
banany nany nany nany 

chcę znów jeść. 
Kocham banany, 

banany nany, 
banany nany nany nany kocham jeść 

 
Ref: I love banana, banana nana, banana nana nana nana nana na. Banana nana, 

nana banana, banana nana nana nana muszę zjeść. Raz dwa jeden, dwa, 
trzy…mniam! 

 
3. Jeszcze zjem, zjem, zjem, 

jeszcze ziem banany, 
banany nany , 

banany nany nany nany jeszcze zjem. 
Kocham banany, banany nany, 

banany nany nany nany kocham jeść. 
 
 
 
 

 

Wesołe żabki 

1. W zielonych sukienkach 
po zielonej trawie, 
tańczyły dwie żabki 
na żabiej zabawie. 

Ref. Kuma, kuma, kum 
Rech, rechu, rech 

Słychać żabi śpiew. 



2. Skakały po łące 
i pływały w stawie, 

przyglądał się księżyc 
tej żabiej zabawie. 

 

 

 

Hopla, hopla 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa 
Skacze zając hopsasa! / x4 

1. Wskoczył zając do kurnika, 
Zebrał jajka do koszyka. 
Z nich pisanki zrobił sam 

I w ogródku schował nam. 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa 
Skacze zając hopsasa! / x2 

2. Już pisanki znaleźliśmy, 
Były w trawie i wśród liści. 

Ozdobimy nimi dom, 
Bo pisanki po to są. 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa 
Skacze zając hopsasa! / x4 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 
 
 
 

„Tańcowała igła z nitką”  Jan Brzechwa 
 

Tańcowała igła z nitką, 
Igła - pięknie, nitka - brzydko. 

Igła cała jak z igiełki, 
Nitce plączą się supełki. 

 
Igła naprzód - nitka za nią: 

"Ach, jak cudnie tańczyć z panią!" 
Igła biegnie drobnym ściegiem, 

A za igłą - nitka biegiem. 
 

Igła górą, nitka bokiem, 
Igła zerka jednym okiem, 

Sunie zwinna, zręczna, śmigła. 
Nitka szepce: "Co za igła!" 

 
Tak ze sobą tańcowały, 

Aż uszyły fartuch cały! 

 

 



 

 

 

 

 

  

„Idzie do nas wiosna” 

 

I. Kiedy wiosna przyjdzie do nas, 

roześmiana i zielona, 

razem z wiosną wszystkie dzieci 

zaśpiewają tak: 

Ref.  Zielona trawa, zielony mech, 

Zielona żaba… rech, rechu, rech. 

Zielona trawa, zielony mech, 

Zielona żaba… rech, rechu, rech. 

 

II. Rośnie trawa, rosną listki, 

rosną szybko dzieci wszystkie. 

Przyfrunęły już bociany 

i klekocą tak: 



Ref. Zielona trawa... 

 

III. W lesie kwitnie już zawilec, 

obudziły się motyle, 

a wieczorem nad łąkami 

słychać żabi śpiew: 

Ref. Zielona trawa... 

 

 

 

„Wesoła pisanka” 

 

1. Przyszła wiosna, jest wesoło 

Turla się jajeczko wkoło. 

Na Wielkanoc chce być z nami – 

Pochlapało się farbami. 

 

2. Spojrzał zając na jajeczko 

Z kreską, plamką i kropeczką. 



Pomalował swój ogonek 

W plamki złote i zielone. 

 

3. Wskoczył zająć do koszyka. 

Jajko w farbach ciągle bryka. 

Zabarwiło całą głowę 

Święta będą kolorowe! 

 

 

 

 

 

 

 

3 LATKI : Zwierzęta z gospodarstwa: cow, horse, pig, sheep, duck 

Insekty: ladybug, butterfly, bumblebee, ant, spider, bee 

Jedzenie: apple, banana, chips, broccoli, ice cream, grapes, kiwi, orange 

Wielkanoc: Easter bunny, Easter basket, Easter egg 

 

Piosenki (dostępne na youtube): 

„Farm Animals Song” ELF Kids Videos 

„The Butterfly Song” Maple Leaf Learning 

„Butterfly, Ladybug and Bumblebee” Super Simple Songs 

„Are You Hungry?” Super Simple Songs 

„Hello Song” Super Simple Songs 

„Ten Apples On My Head” Super Simple Songs 

„ One Potato, Two Potatoes” Super Simple Songs 

„What Colour Is The Sky?” Koomakids 



 

 

4 LATKI : Zwierzęta z gospodarstwa: cow, horse, pig, sheep, duck 

Insekty: : ladybug, butterfly, bumblebee, ant, spider, bee 

Jedzenie: apple, banana, chips, broccoli, ice cream, grapes, kiwi, orange, popcorn, cookie, pizza, 
spaghetti, fish, potato 

Wielkanoc: Easter bunny, Easter basket, Easter egg 

 

Piosenki (dostępne na youtube): 

„Farm Animals Song” ELF Kids Videos 

„The Butterfly Song” Maple Leaf Learning 

„Butterfly, Ladybug and Bumblebee” Super Simple Songs 

„Are You Hungry?” Super Simple Songs 

„Freeze Dance Song” The Kiboomers 

„Hello Song” Super Simple Songs 

„Ten Apples On My Head” Super Simple Songs 

„ One Potato, Two Potatoes” Super Simple Songs 

„What Colour Is The Sky?” Koomakids 

 

 

5 LATKI : Insekty: ladybug, butterfly, bumblebee, ant, spider, bee 

Ubrania: hat, jacket, shoes, scarf 

Jedzenie: apple, banana, chips, broccoli, ice cream, grapes, kiwi, orange, popcorn, cookie, pizza, 
spaghetti, fish, doughnut, juice, soup, yoghurt, salad, milkshake, carrot, potato 

Are you hungry? Yes, I’m / No, I’m not 

Do you like…? Yes, I do / No, I don’t 

Wielkanoc: Easter bunny, Easter basket, Easter egg 

 

Piosenki (dostępne na youtube): 

„Put On Your Shoes” Super Simple Songs 



„My Yellow Car” Super Simple Songs 

„Do You like Broccoli Ice Cream?” Super Simple Songs 

„Do You Like Spaghetti Yoghurt?” Super Simple Songs 

„Are You Hungry?” Super Simple Songs 

„ One Potato, Two Potatoes” Super Simple Songs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   PYSZNE LODY  

 

Wspólne przygotowywanie posiłków to nie tylko wspaniała zabawa, ale również 
świetny sposób na budowanie więzi między rodzicami a dziećmi. Z kolei 
samodzielnie przyrządzone danie to prawdziwy powód do dumy: dziecko czuje, 
że jest samodzielne i potrafi zrobić coś, co zwykle zarezerwowane jest dla 
dorosłych. Ekscytująca perspektywa dla kilkulatka, prawda? 

 

Lody 
Wystarczy kupić foremki do lodów, ewentualnie wykorzystać puste opakowania 

po jogurtach lub plastikowe kubeczki (w tym przypadku, gdy zawartość zacznie 

powoli tężeć, po jakiś 15-20 minutach, włóżcie w środek drewniane patyczki po 

lodach i pozostawcie aż do całkowitego zamrożenia). Wersja najprostsza: wlej 

sok do foremki, włóż do zamrażarki i po kilku godzinach ciesz się lodami 

owocowymi. Możesz jednak zaproponować dzieciom przygotowanie bardziej 

wymyślnych smakołyków: zanurzcie w soku kawałki truskawek, brzoskwiń, 

winogron czy kiwi, a otrzymacie wspaniale wyglądające owocowe lody. 

Możecie też wymieszać rozgniecione banany, truskawki lub inne owoce 

(świetnie sprawdzają się jagody i borówki!) z jogurtem naturalnym i odrobiną 

miodu - tu przyda się pomoc dorosłego, który może wymieszać te składniki w 

blenderze lub nadzorować tę czynność w przypadku starszego dziecka. Hop do 

zamrażarki i po 4 godzinach gotowe! 

 



 

Lody z kiwi też wyglądają apetycznie, prawda? Przygotowujemy je następująco: 

sok owocowy (np. z winogron, jabłek lub ananasa), mieszamy z 

rozdrobnionymi w blenderze owocami kiwi, wlewamy do foremek i po kilku 

godzinach orzeźwiające lody gotowe! Zamiast soku możecie dodać wodę z 

miodem (ok. 500 ml wody na 4 kiwi) - przed wlaniem mikstury do foremek 

spróbujcie, czy jest wystarczająco słodka. 

 

 

SMACZNEGO ! � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


