
INFORMATOR  
                      JEDYNECZKI 

 

 

 

  kwiecień– maj  

2018 r.  



Wiosna 
Wiosna zaczyna sie 21 

marca, a kończy 22 czerwca. 

Wtedy świat budzi się po 

zimowej drzemce, topnieje 

śnieg, ptaki zaczynają wesoło 

śpiewać, wróciły już z 

ciepłych krajów i budują 

gniazda , a zwierzęta 

wychodzą ze swoich 

zimowych norek .Słońce 

zaczyna mocniej 

przygrzewać ,na dworze robi 

się cieplej ,a dni są coraz 

dłuższe. 

Codziennie widać jak trawa się zieleni ,a na drzewach rozwijają się liście i 

kwiaty. 

Świat staje się piękny i kolorowy, przypomina zaczarowana krainę. 

W ogródkach kwitną  stokrotki, narcyzy i różnokolorowe tulipany. W okresie 

tym mamy duży przypływ energii i niesamowitą chęć do życia. 

Widać jak ludzie są weseli zaczynają częściej i chętniej wychodzić ze swoich 

domów ,aby pospacerować. pooddychać świeżym powietrzem i podziwiać 

piękno przyrody. 

Rolnicy w tym czasie rozpoczynają już pierwsze prace wiosenne. 

Bardzo lubimy tę porę roku i czekam na nią z utęsknieniem i radością.......  . 

 

 

 



Święta Wielkanocne 

              Święta wielkanocne  w tym roku przypadają na  1 oraz 2 kwietnia. To 

wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i 

świat przyrody splatają się w jedno.  

             Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi 

się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia 

sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie - 

wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia 

się nimi. 

 

Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie 

palmy robiono z tych roślin, które rosły nad rzeką – bo płynąca w nich woda 

dawała roślinom zieleń i życie, te rośliny odradzały się po zimie najszybciej. 

Była to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny nadrzeczne. 

Uplecionymi i poświęconymi palemkami po mszy w Niedzielę Palmową lekko 

się okładano nawzajem, mówiąc: “NIE JA BIJĘ,  PALMA BIJE ,  ZA TYDZIEŃ 

WIELKI DZIEŃ ,  NA 6  NOC –  WIELKANOC”. Miało to przypomnieć o 



zbliżających się wielkimi krokami świętach i przynieść szczęście. Palemkami 

klepano też zwierzęta, by były zdrowe przez cały rok. Palmy zatknięte w domu, 

np. za obraz, miały chronić dom przed gromami w czasie burzy, a wszystkich 

domowników – przed złymi mocami, chorobami i nieszczęściem. 

W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami 

(dzwony kościelne milczały aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry 

uczynek i przy okazji świetnie się bawiły. Do dziś księża praktykują w ten dzień 

obrzęd polewania stóp dwunastu mężczyznom. To na pamiątkę Ostatniej 

Wieczerzy Chrystusa z apostołami. 

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma mszy świętej (to jedyny 

taki dzień w roku), natomiast gromadzą się tam wierni, którzy modlą się w 

ważnych dla siebie intencjach. W niemal każdym polskim kościele jest nocne 

czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują strażnicy (strażacy, harcerze, 

żołnierze). Dawniej piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. Pojawiały 

się procesje grzeszników odzianych w worki żałobne, którzy kładli się krzyżem 

na podłodze i przepraszali za swoje grzechy. 

Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu 

święci się ogień, wodę i ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda 

daje życie. Dawniej wodą spryskiwano dom, by rok był spokojny. Podsycano 

ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki, 

co miało zapewnić szczęście i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do 

odpalenia paschału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż do końca świąt 

Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu. 

Sobota to również dzień święcenia pokarmów. Zgodnie z tradycją święconka 

powinna zostać przygotowana już w Wielki Piątek. 

DO KOSZYCZKA WKŁADAMY: 

 baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa, 

 jajka – symbol rodzącego się życia, 

 chrzan – symbol siły, 

 wędlina – symbol płodności i dostatku, 

 ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych, 

 sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy, 

 ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności. 

Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy – 

jajka. Ten symbol rodzącego się życia odnosi się także do Jezusa, który 

pokonał śmierć. Dawniej wierzono, że pisanki mają magiczną moc, np. mogą 

uzdrawiać chorych. Nigdy ich nie lekceważono. Dziś o ich mocy przypominamy 



sobie właśnie podczas Wielkanocy – to przecież jajka są pierwszą potrawą 

spożywaną w Niedzielę Wielkanocną. Składamy sobie życzenia i dzielimy 

jajkiem. 

Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie, ma swoje specjały. Zgodnie z tradycją 

należy je przygotować właśnie 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. 

 

 

 
 

 

TRADYCYJNE ŚWIĄTECZNE POTRAWY TO: 

 żurek – czyli barszcz biały, 

 kiełbasa – zwykle biała, na ciepło, 

 szynka wędzona w jałowcowym dymie, 

 ćwikła z chrzanem, 

 pieczone mięso, 

 własnoręcznie wykonana babka, 

 mazurek z artystycznymi dekoracjami, 

 pascha, 

 kołacz, 

 sernik (kiedyś zwany przekładańcem). 

Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem i 

udekorowany liśćmi bukszpanu. Na środku stołu stawiamy baranka, np. na 

łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to symbol sił witalnych i rodzącego się życia. W 

Niedzielę Wielkanocną świętujemy! 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 rodzinne 

biesiadowanie. Dzieci bawią się w poszukiwanie prezentów podrzuconych przez 

zajączka. 



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. To okazja do spotkań towarzyskich i 

rozmów, cieszenia się wspólnie spędzanym czasem i budzącą się do życia 

przyrodą. 

 

AKTUALNOŚCI  JEDYNECZKI 
 
Wiosna w naszym przedszkolu zapowiada się równie 
ciekawie!!! Będziemy świadkami wielu imprez i uroczystości. 

 
KWIECIEŃ 

 

- „Bezpieczni w lesie” – spotkanie z leśnikiem pogadanka na temat zagrożeń ze 

strony zwierząt, nieznanych roślin. 

- Konkurs międzygrupowy z języka angielskiego - „Happy adventures”.  

- Udział w VIII  PRZEGLĄDZIE PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI 

ANGIELSKIEJ. 



- Organizacja Przedszkolnego Sportowego Turnieju Rodzinnego. 

- „Ziemia wyspa zielona” – Uroczystość z Okazji Światowego Dnia Ziemi. 

- „Mały Patriota” – Dzień Patrioty. Uroczystość z udziałem dzieci 6 – letnich      

i zaproszonych gości 

 

MAJ 

- „Uczymy się pomagać i ratować” – nauka podstawowych zasad udzielania 

pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne pod okiem ratownika medycznego. 

- „Bezpieczne wakacje” – pogadanka przedstawiciela Straży Pożarnej 

poznawanie sytuacji i zdarzeń sprzyjających powstawaniu pożarów. 

- „Tańczę i śpiewam” – prezentacja zajęć w przedszkolu. 

- „Pęknie czytam” – kontynuacja konkursu czytelniczego. 

- „Już liczę” – kontynuacja kangurka matematycznego. 

- „Udział w akcji zorganizowanej przez  OSW w TDK” – oglądanie 

uroczystości. 

-„Kiermasz ekologiczny” – konkurs piosenki solo, taniec grupowy. 

- „Odważni jak strażacy” – spotkanie ze strażakiem, zwiedzanie remizy OSP  

5 – 6 latki. 

- „Dzień godności osób z upośledzeniem intelektualnym” – udział w 

przemarszu gr. integracyjna i 6 latki. 

- „W świecie muzyki” – zwiedzanie szkoły muzycznej 

- „Kochanych rodziców mam” – Dzień Mamy i Taty – spotkanie w grupach, 

pikniki rodzinne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 

Matki !!! 
 

Dzień matki obchodzimy 

w Polsce 26 maja. Mamy 

są wtedy obdarowywane 

kwiatami i drobnymi 

upominkami w 

podziękowaniu za ich 

miłość i pracę. Początki 

tego święta sięgają 

starożytnych Greków i Rzymian. Co ciekawe, np. w Mongolii to święto 

obchodzone jest aż dwa razy, a w USA to oficjalne święto państwowe. 

Po raz pierwszy w Polsce Dzień Matki świętowano w Krakowie w 1923 roku. 

Od tej pory co roku, 26 maja, mamy są obdarowywane laurkami, kwiatami i 

upominkami od swoich dzieci i bliskich. 

 
CIEKAWE ZWYCZAJE ZE ŚWIATA  

Dzień Matki jest podobnie obchodzony na całym świecie - w ponad 40 krajach. 

Ciekawie obchodzi się go np. we Włoszech. Dzieci pieką wtedy mamom (z 

pomocą rodziców) ciastka w kształcie serc. 

W Jugosławii popularny jest zwyczaj zwany "łóżkowym więzieniem". Dzieci 

nie wypuszczają swoich mam z łóżka, jeżeli nie dostana od nich słodyczy. W 

zamian za to pomagają im w domowych obowiązkach, tak by mogły 

wypoczywać. 

 

 



Wszystkim Kochanym Mamusiom Przesyłamy 

Gorące Całusy Prosto Z Serce w Dniu Jej Święta!!! 

 

 
 

Źródło:   

http://sciaga.pl/tekst/92876-93-opis_wiosny 

http://dzcisawazne.pl/tradycje-wielkanocne-jak-to-bylo-kiedys/ 

http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/dzien-mamy-co-to-za-swieto-    

zwyczaje-tradycja-obchody-na-swiecie_258487.html 
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Zadanie dla przedszkolaka 

 

Pokoloruj   
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