
 

Gazetka dla rodziców na 

miesiąc kwiecień 2017 

 
Szanowni Rodzice ! 

 

Kolejny miesiąc w naszym przedszkolu- Kwiecień- miesiąc bardzo 

ważny, gdyż przed nami Święta Wielkanocne- święta pełne zadumy, spokoju, 

ale także radości i nadziei… 

 Z tej okazji chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.  

Niech ten świąteczny czas upłynie w rodzinnym gronie, niech zagości ciepło, 

radość, miłość i wzajemne wsparcie.  

 

       Życzy Dyrekcja,  

       Grono Pedagogiczne  

oraz Pracownicy Przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Dzielenie się święconym jajkiem"  
 

Zadzwoniły już dzwony,  

dzień nastał wesoły.  

Pod święconym pieczywem  

uginają się stoły.  

 

Leży jajko święcone  

malowane farbami –  

kto też dzisiaj tym jajkiem  

będzie dzielił się z nami?  

 

A więc ojciec i matka –  

oni pierwsi najpewniej,  

potem bracia i siostry,  

i sąsiedzi i krewni,  

 

Potem … nie wiem kto dalej,  

a odgadnąć to sztuka  

może jakiś gość z drogi  

do drzwi chaty zapuka.  

 

Może dziadziuś zgrzybiały,  

co się modli w kościele?  

To się także tym jajkiem  

z biednym dziadkiem podzielę. 

 

 

Maria Konopnicka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kilka ciekawostek na temat Świąt 

Wielkanocnych 

 

 

Zwyczaj zdobienia jaj w okresie Wielkanocy 

ma w Polsce bardzo odległą tradycje ( X wiek) 

Najpopularniejszą i najstarszą  technika zdobienia 

jaj jest technika batikowa, w której wzór jest 

nanoszony woskiem przy użyciu tak zwanego pisaka 

lub przy użyciu szpilki . Do innych technik należy wyskrobywanie 

wzorów przy użyciu ostrego narzędzia , oklejanie jaj wycinankami 

papieru, rdzeniem z sitowia lub tkaniną : malowanie farbami różnego 

rodzaju oraz wytrawianiem wzorów kwasem( dawniej kwasem z 

kiszonej kapusty , później kwasem solnym) 

 

Baranek wielkanocny - jest 

liturgicznym symbolem Wielkanocy – 

symbolem męki, śmierci                                             

zmartwychwstania Chrystusa . Zwyczaj 

święcenia baranka sięga VII   wieku . Natomiast ustawianie 

baranka na stole wielkanocnym wprowadził w XIV wieku papież Urban 

V.  



 

 

 

Ciasta na stole wielkanocnym – drożdżowe 

babki tak zwane baby wielkanocne są wysokie                             

i lukrowane ; mazurki – typowo polski przysmak  

wielkanocny : - to bardzo słodkie ciasto z masą 

orzechową lub migdałową , oblane kolorowym lukrem i udekorowane 

bakaliami i konfiturą. Na stole nie powinno też zabraknąć sernika.  

 

 

Co włożyć do święconki: 

W wielkanocnym koszyczku wyłożymy białą serwetą, udekorowanym 

gałązkami bukszpanu i baziami, oprócz baranka ( symbolu pokory i łagodności) 

powinny znaleźć też inne pokarmy:  

Jajka – są znakiem życia 

Chleb – symbolizuje dobrobyt i pomyślność 

Sól – chroni przed zepsuciem , oczyszcza 

Wędlina – zapewnia zdrowie, płodność i dostatek 

Ciasto – stoi na straży umiejętności i doskonałość.    

 



 

Mamo, Tato pobaw się ze mną… 

 

WIELKANOCNE KRZYŻÓWKI 

 

Poziomo 

1. zdobione jajka 

3. ten przed Wielkanocą trwa 40 dni 

4. wielkanocny zwykle jest zrobiony z cukru 

6. niedzielne rozpoczyna świąteczne świętowanie 

9. Wielki poprzedza Święta Wielkiej Nocy 

10. jemy je w te Święta w dużych ilościach 

11. msza z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 

12. wielkanocne ciasto 

 

Pionowo 

2. to on daje prezenty na Wielkanoc 

3. lany (czyli drugi dzień Świąt) 

5. w nim święconka 

7. wielkanocne zawołanie 

8. w niej buszuje wielkanocy baranek 



 

 

 
 

 
Pytania: 

1. Malowane jajko 

2. Wkładasz ją do garnka podczas gotowania jajek, aby nabrały 

ładnego koloru. 

3. Cukrowy, wkładany do koszyczka. 

4. Nazwa święta, podczas którego obchodzimy zmartwychwstanie 

Jezusa. 

5. "Kotki” rosnące na drzewach. 

6. Wielkanocny, z długimi uszami. 

7. Trwa 40 dni przed świętami. 

8. Ciasto wielkanocne. 

9. Wkładasz do niego pokarmy, by poświecić je w kościele. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 W okresie przedświątecznym w naszym 

przedszkolu, zgodnie z tradycją kultywowaną na śląsku, 

przedszkolaki szukają „Zajączka”.               

  Jest wiele frajdy i radości, gdyż „Zając” skrzętnie 

ukrywa koszyczki ze słodkościami w różnych miejscach                         

w przedszkolu lub na podwórku, jeżeli pozwala na to 

pogoda.  

 

 

Przypominamy o rozpoczynającej się rekrutacji do naszego 

przedszkola ! 

 

Rekrutacja 2017/2018 na wolne miejsca w przedszkolu 

rozpocznie się 

od dnia 4.04.2017 r. do 14.04.2017 r. 

 



Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się w 

zakładce INFORMACJE  - rekrutacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


