
 

 

 

 

  

Nr 28/2022/kwiecień-maj 

            

Szanowni Państwo, Rodzice naszych wychowanków! 

Witamy serdecznie na stronach naszej gazety .  

Gazetka będzie do pobrania z naszej strony internetowej teczowakraina.org.pl, 

będzie również dostępna w przedszkolu. 

 Zapraszamy zatem do przyjemnej lektury. 
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Ważne wydarzenia w naszym przedszkolu 
 

 

Tłusty Czwartek  

  Tak, jak tradycja nakazuje, w tym dniu każdy powinien zjeść pączka. Nasze 

przedszkolaki nie były wyjątkiem i z dużym apetytem zjadły pączki, które już samym 

wyglądem i zapachem kusiły wszystkich. Dzieci zapoznały się ze zwyczajem obchodzenia 

„Tłustego Czwartku” oraz obejrzały prezentację „Skąd się biorą  pączki”. 24 lutego był 

jednym z najprzyjemniejszych i najsłodszych dni w naszym przedszkolu.  

 

Bal Karnawałowy 

 Bal karnawałowy dla przedszkolaków to wyjątkowy dzień, często wyczekiwany przez 

wiele tygodni. Dzieci z niecierpliwością czekają, aby przebrać się za swoją ulubioną postać. 

Tak też było 25 lutego 2022 w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, 

gdzie odbył się wielki Bal Karnawałowy. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się 

kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach 

przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, 

policjantów, Spider-Mana, Batmana,… nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich 

postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, 

wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. 

Największy zachwyt wywarł na dzieciach pokaz baniek mydlanych. Bal umożliwił dzieciom 

i nauczycielom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci 

z żalem opuszczały balową salę. Szkoda, że następny bal dopiero za rok. 

 

Dzień Dinozaura 

 28 lutego to obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Dinozaura. Dzieci poznały 

historię dinozaurów, dowiedziały się kiedy żyły, czym się żywiły i jak 

wyglądały. Rozmawialiśmy na temat pracy paleontologa i zobaczyliśmy jak wyglądają 

szkielety niektórych dinozaurów. Obejrzeliśmy film edukacyjny przedstawiający historię 
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funkcjonowania dinozaurów, ich cechy i gatunki. Jak się okazało trudne nazwy niektórych z 

nich nie są straszne dla naszych przedszkolaków, wszyscy sobie z nimi poradzili.  

Dzień Kobiet 

 8 marca to wyjątkowy dzień dla wszystkich kobiet, tych dużych i tych małych.                           

W naszym przedszkolu w tym dniu, również panowała miła atmosfera. Chłopcy wręczali 

dziewczynkom oraz wszystkim paniom pracującym w przedszkolu kwiaty i czekoladki. 

Dodatkową niespodzianką był występ przygotowany przez dzieci z grup „Jeżyki”, 

„Pszczółki”, „Biedronki” i „Myszki” pt. „Być kobietą…”. Dzieci pięknie śpiewały piosenki, 

recytowały wiersze i tańczyły. Na zakończenie programu każda pani i dziewczynka otrzymała 

drobny upominek. Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu, to 

doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich 

najbliższych. 

Pierwszy Dzień Wiosny 

 W dniu 21 marca dzieci z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” świętowały 

Pierwszy Dzień Wiosny. Wszystkie przedszkolaki ubrane na zielono rozpoczęły uroczystości 

od obejrzenia przedstawienia Witaj Wiosno! w wykonaniu dzieci z grupy PSZCZÓŁKI 

przygotowanych przez Panie: Urszulę Sekułę i Sylwię Łazorko. Przedszkolaki wykonały 

piękny taniec, w którym pożegnały Zimę, a Wiosnę powitały optymistyczną piosenką. 

Następnie wszystkie dzieci wyruszyły wraz z Marzanną na wspólny przemarsz ulicami miasta, 

by obwieścić, że nastała piękna i słoneczna wiosna. Podczas przemarszu przedszkolaki grały 

na instrumentach i śpiewały piosenki o wiośnie. Wszystkim towarzyszył dobry humor                              

i uśmiech na twarzy. Po spacerze dzieci spotkały się w ogrodzie przedszkolnym by odesłać 

Panią Zimę do lodowego pałacu gdzieś na biegunie północnym i odszukać gaik ukryty, wśród 

zieleni traw. Z każdej grupy wybrany był przedstawiciel – tropiciel, który odnalazł piękne 

zielone gałązki. Po powrocie do sal przedszkolaki miały za zadanie rozwiązać zagadki                            

o zwiastunach wiosny i charakterystycznych dla tej pory roku zmianach w przyrodzie.                

Dzieci pokolorowały również obrazek z Panią Wiosną, którym udekorowano sale 

przedszkolne. 

Światowy Dzień Wody 

 22 marca 2022 roku przedszkolaki z „Tęczowej Krainy” świętowały ŚWIATOWY 

DZIEŃ WODY.  Dzieci w każdej z grup badały i poznawały różne właściwości wody: smak, 

zapach, kolor, odgłosy jakie wydaje woda, badały wodę za pomocą dotyku. Oglądały również 

krótki film animowany pt: „Zdrojek i pory roku”. Poprzez różnorodne działania dowiedziały 

się: gdzie mieszka woda, co żyje w wodzie i nad wodą, komu i do czego potrzebna jest woda, 

jak oszczędzać wodę. Brały udział w zabawie badawczej, która pozwoliła zaobserwować 

właściwości wody i stworzyły „Deszcz w słoiku”. Poszczególne działania przeplatane były 

aktywnością ruchową przy muzyce. Dzieci wykonały również swoją kropelkę wody                                                  

i kolorowały obrazki związane z wodą. Przedszkolaki z grup starszych wybrały się na 

wycieczkę do oczyszczalni. 

Poprzez takie działania możemy już od najmłodszych lat uczyć dzieci oszczędzania wody                               

i pokazać jakie jest jej znaczenie dla życia na Ziemi. 

Co się jeszcze wydarzy? 
Dzień Marchewki 

- Dzień Ziemi 

- Dzień Tańca 

- Dzień Flagi 

- Dzień Strażaka 

- Dzień Kosmosu 

- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

- Międzynarodowy Dzień Rodziny 

- Dzień Matki, Dziej Ojca 
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Głoski szeregu szumiącego „sz”, „ż”, „cz”, „dż” 

Duża ilość dzieci ma problem z prawidłową wymową głosek szumiących, poniżej znajdują 

się ćwiczenia, które można wykonywać w domu, aby ćwiczyć prawidłową wymowę dziecka. 

„sz” 

W lustrze pokazujemy dziecku układ języka i warg. Polecamy zrobić to samo, tzn. unieść 

język za górne zęby (na wałek dziąsłowy), zęby zewrzeć (zbliżyć ale nie zaciskać) i wargi 

lekko wysunąć do przodu (ułożyć w ryjek). W takim układzie polecamy dziecku wymawiać 

podczas wydechu przedłużone „sz”. 

Jeśli są problemy: 

- Można pomóc dotykając czubek języka i miejsce za wałkiem dziąsłowym lub unosząc 

szpatułką język za górne zęby. Zęby zbliżamy i wargi lekko wysuwamy do przodu poprzez 

naciśnięcie policzków. 

- W skrajnych przypadkach można przytrzymać uniesiony język palcem lub szpatułką i 

polecić dziecku długo dmuchać przez zęby. 

„ż” 

Jeśli „sz” wymawiane jest prawidłowo, nie powinno być kłopotu z wymową „ż”. 

Jeśli są problemy: 

- Przykładamy ręce do szyi podczas wybrzmiewania, by wyczuć wibracje dźwięcznej głoski 

„ż”. 

- Wypowiadanie „sz” z przedłużonym „y” i równocześnie kontrolowanie drżenia szyi. 

Przechodzimy do wypowiadania „szżyyy”, a potem do wypowiadania przedłużonego „ż” w 

otoczeniu samogłosek ażżża, ażżżo, ażżże itd., skracając wybrzmiewanie do aża, ażo, aże itd. 

„cz” 

Jeśli „sz” i „ż” wymawiane są prawidłowo, nie powinno być kłopotu z wymową „cz”. 

Jeśli są problemy: 

- Polecamy dziecku unieść język za górne zęby, za wałek dziąsłowy. Początkowo polecamy 

wymawiać krótkie „t”, a następnie długie „sz” („t”+ „sz” = „cz”), powoli przechodząc do 

„cz”. 

„dż” 

Jeśli „sz”, „ż”, „cz” wymawiane są prawidłowo, nie powinno być kłopotu z wymową „dż”. 

Tym bardziej, że niewiele jest wyrazów, w których „dż” występuje. 

3. Utrwalenie głosek szeregu szumiącego („sz”, „ż”, „cz”, „dż”). 

„sz” 

Najpierw ćwiczymy „sz” w izolacji. 

Następnie ćwiczymy „sz” w połączeniu z samogłoskami: 

- nagłos w sylabach, logotomach, wyrazach, potem w związkach 

wyrazowych 

sza, szo, sze, szu, szy; 

- śródgłos w wyrazach, potem w związkach wyrazowych 

asza, aszo, asze, aszu, aszy 

osza, oszo, osze, oszu, oszy 
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esza, eszo, esze, eszu, eszy 

usza, uszo, usze, uszu, uszy 

ysza, yszo, ysze, yszu, yszy; 

- wygłos w wyrazach, potem w związkach wyrazowych 

asz, osz, esz, usz, ysz. 

Ćwiczymy wszystko w zdaniach. 

„ż” 

Najpierw ćwiczymy „ż” w izolacji. 

Potem ćwiczymy „ż” w połączeniu z samogłoskami: 

- nagłos w sylabach, logotomach, wyrazach, potem w związkach 

wyrazowych 

ża, żo, że, żu, ży; 

- śródgłos w wyrazach, potem w związkach wyrazowych 

aża, ażo, aże, ażu, aży 

oża, ożo, oże, ożu, oży 

eża, eżo, eże, eżu, eży 

uża, użo, uże, użu, uży 

yża, yżo, yże, yżu, yży. 

Ćwiczymy wszystko w zdaniach. 

„cz” 

Najpierw ćwiczymy „cz” w izolacji. 

Potem ćwiczymy „cz” w połączeniu z samogłoskami: 

- nagłos w sylabach, logotomach, wyrazach, potem w związkach 

wyrazowych 

cza, czo, cze, czu, czy; 

- śródgłos w wyrazach, potem w związkach wyrazowych 

acza, aczo, acze, aczu, aczy 

ocza, oczo, ocze, oczu, oczy 

ecza, eczo, ecze, eczu, eczy 

ucza, uczo, ucze, uczu, uczy 

ycza, yczo, ycze, yczu, yczy; 

- wygłos w wyrazach, potem w związkach wyrazowych 

acz, ocz, ecz, ucz, ycz. 

Ćwiczymy wszystko w zdaniach. 

„dż” 

Najpierw ćwiczymy „dż” w izolacji. 

Potem ćwiczymy „dż” w połączeniu z samogłoskami: 

- nagłos w sylabach, logotomach, wyrazach, potem w związkach 

wyrazowych 

dża, dżo, dże, dżu, dży; 

- śródgłos w wyrazach, potem w związkach wyrazowych 

adża, adżo, adże, adżu, adży 

odża, odżo, odże, odżu, odży 

edża, edżo, edże, edżu, edży 

udża, udżo, udże, udżu, udży 

ydża, ydżo, ydże, ydżu, ydży. 

Ćwiczymy wszystko w zdaniach.  
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Jak zachęcić dzieci do aktywności fizycznej? 

W trosce o zdrowie naszych dzieci powinniśmy zachęcać je do zdrowego trybu życia,  

a jednym z jego elementów jest aktywność fizyczna. Zachęcenie dziecka do uprawiania sportu, 

to wyzwanie dla rodziców. Łatwo jest zmusić, ale zachęcić, zainteresować i obudzić  

w dziecku sportowego ducha to nieco trudniejsze zadanie. Co zrobić, żeby dzieci chętnie 

uprawiały sport? 

Rodzice wychowują głównie poprzez dawanie przykładu. Dziecko obserwuje i naśladuje. 

Jeżeli chcemy zachęcić naszą pociechę do sportu sami musimy zacząć ćwiczyć. Czasami 

wystarczy zadbać o swoje zdrowie, a dziecko naturalnie zacznie brać z nas przykład. 

Zachęcamy do skorzystania z: “Wiosennej gimnastyki dla przedszkolaka” znajdującej się pod 

adresem: http://bityl.pl/ZPpWw oraz kodem QR: 

 

Dodatkowo zachęcamy do  ćwiczeń z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne 

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ OSOBY 

FOTELIK 

 

Dorosły siedzi w rozkroku na podłodze, obejmując rękoma siedzące przed nim dziecko 

Dziecko siedzi na podłodze przed dorosłym, odwrócone do niego plecami. Rodzic obejmuje 

i kołysze dziecko. 

 

 

 

http://bityl.pl/ZPpWw
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ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE ŚWIADOMOŚĆ SCHEMATU CIAŁA 

MOJE - TWOJE 

 

Dorosły i dziecko siedzą naprzeciwko siebie i wykonują kolejno poszczególne czynności:  

- kładą rękę na głowie, potem na głowie partnera,  

- wskazują palcem swoje czoło, a potem czoło partnera,  

- mrugają jednym okiem,  

- dotykają swojego nosa, a potem nosa partnera,  

- chwytają się za ucho, a potem chwytają za ucho partnera,  

- poklepują swoje kolano, a potem kolano partnera,  

- masują łydki, głaszczą uda,  

- klepią się po brzuchu,  

- poprawiają fryzurę. 

ĆWICZENIA OPARTE NA RELACJI „RAZEM” 

ROWEREK 

 

Dorosły leży na plecach na podłodze z nogami uniesionymi w górę i ugiętymi w kolanach. 

Dziecko leży tak jak jego partner, stopy opiera o stopy dorosłego. Rodzic razem z dzieckiem 

wykonuje nogami tzw. rowerek (ruchy koliste na zewnątrz i do wewnątrz). 
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KOŁDERKA  

 

Jedna osoba rozkłada koc na podłodze. Dziecko i rodzic kładą się pod kocem w taki sposób, 

by wystawały spod niego tylko głowy. Dzieci próbują całe zmieścić się pod kocem nie 

odkrywając jednocześnie osoby dorosłej. Jest to czas na relaks i muzykę uspokajającą. 
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Legenda o Trzech Księstwachi1 
 

Kim są bohaterowie tej legendy? Potomkami Piastów, od samego Henryka I Brodatego się 

wywodzącymi. Wieki i mądry był to pan. Miał na względzie dobro poddanych i rozwój licznych 

podległych mu ziem. A czasy niespokojne były i łatwiej było stracić terytoria, niż je odzyskać. Na 

szczęście znaleźli się wśród jego potomków tacy, co godnie Henryka w czynach i dokonaniach 

naśladowali. Taki był jego prawnuk Bolko I Surowy, ambitny, choć i bezwzględny, ale może dzięki 

temu najbiedniejsza dotąd część naszego Śląska mogła się rozwijać na chwałę księcia i pozostających 

pod jego władaniem ziem. To od niego zaczęła się linia książąt świdnickich, która najdłużej wytrwała 

w wierności dla Polski. Ale Bolko I zmarł nagle późną jesienią 1301 roku. Pozostawił po sobie trzech 

synów. Dwóch z nich ważną rolę w pewny sojuszu politycznym odegrało. A nic tak splendoru i 

korzyści nie przynosi, jak wspólne dla dobra poddanych panowanie. A było to tak… 

Gdyby jakiś człek wzbił się jak ptak pod niebiosy, mógłby owego pochmurnego i zdążającego 

ku nocy dnia zobaczyć rzecz zadziwiającą. Choć świat ma cztery strony, tylko z trzech ciągnęły 

naprzeciw siebie niewielkie oddziały rycerzy. Nie było ich wielu, to prawda, musiała nimi jakowaś 

wspólna myśl kierować, skoro poruszali się bez pośpiechu, ale w zgodzie z wyznaczonym traktem. 

Do jakiego punktu ich Bóg prowadził, nikt nie wiedział. 

Otaczające zewsząd podróżnych lasy tłumiły echo dźwięku końskich kopyt i odbijało się ono 

o kamienne skały, wśród których paprocie, skoro już znalazły strumień, zieleniły polany. Dzwonki 

leśne pochylały się w zadziwieniu, jakby niebywała rzecz miała się stać. Wydawało się że świat czeka 

w skupieniu na to, co ma się wydarzyć.  

Frunąc jak ptaki nad ziemią, mógłby też ów człek zauważyć, że podróżni jednocześnie podjęli 

decyzję o postoju, gdy mrok zaczął zapadać i słońce do snu lada chwila ułożyć się miało. Nie dziw, 

że w trzech miejscach jedocześnie ogniska rozświetliły ciemność. Zasiadający przy nich ludzie głowy 

mieli spuszczone, jakby przemyśliwali o rzeczach wielkiej wagi. Trwało to czas jakiś. Ostatnie 

kawałki drew dopalały się sennie i w trzech różnych częściach rozległej okolicy ogień powoli 

zamierał. Położyli się rycerze na swoich polanach i wsłuchiwali się w noc. Od czasu do czasu 

spłoszony ptak odezwał się nad ich głowami i wydawało się wtedy, że ów krzyk brzmiał jak: 

-Bądźcie gotowi, bądźcie gotowi… 

Czasem jakieś zwierzę nadepnęło na suchy patyk i wtedy pełniący straż rycerz zrywał się na 

równe nogi, by spróbować w ciemnościach znaleźć intruza. A potem do towarzyszy podnoszących z 

niepokojem głowy mówił cichym głosem: 

- spokojnie, spokojnie, nic nam nie zagraża. 

To wszystko można by dojrzeć, wzbiwszy się w górę ponad Grzybowiec i przerzeczyński las.  

Jednego tylko z wysokości dostrzec nie można było: myśli zaprzątających głowy tych, dla 

których podróż miała wagę wyjątkowa i którzy, podobnie jak strzegący ich wojowie, czuwali. To 

książęta ze Śląska, co dla ojcowizny gotowi byli zrobić wszystko. 

Bernard, zwany Statecznym, niegdyś książę na Jaworze, Świdnicy i Ziębicach, a potem już 

tylko Świdnicy, wspomniał w tej leśnej głuszy,  jak najpierw za młody był, aby schedę po ojcu objąć. 

Ale potem, gdy już doszedł do pełnoletności, zaczął sprawować rządy wraz z trzema braćmi, bo 

uczciwość wobec nich nakazywała mu podzielić królestwo na trzy dzielnice. Dumał też nad tym, 

 
1 „Legendy Piławy Górnej” Janina Weretka-Piechowiak 



10 
 

jakich to sposobów musiał się imać, aby bronić tego, co mu się po przodkach należało i dbać o własną 

niezależność od innych władców.  

Nie mniej myśli kłębiło się w głowie drugiego z książąt zmierzających do tajemnego celu – 

Bolka II ziębickiego. Po przedwszesnej śmierci ojca został oddany pod opiekę wuja. Jakich to forteli 

używano wobec niego, aby go ojcowizny pozbawić. Ale nie dla niego była kapituła wrocławska i 

ornat, jak pragnęła rodzina. Chcąc nie chcąc, starszy brat, Bernard, musiał go w końcu w planach 

politycznych uwzględnić i zgodzić się, że kariera duchownego nie jest młodszemu księciu pisana.  

Trzecim podróżnym, do którego sen nie przychodził, był Bolesław III – książę na Brzegu i 

Legnicy, który władał terytorium sąsiadującym z ziemiami obu braci. Wracał myślami do dzieciństwa 

bez ojca i tego, że musiał się dzielić ojcowizną z braćmi, do wielkich planów, na których 

urzeczywistnienie wciąż zasoby w szkatule były za małe, i do miłości, jaką miał dla Wrocławia oraz 

do starań, by w jego rękach miasto pozostało.  

Ta noc spędzona w lesie nie przypadkiem w wędrówce trzech książąt się zdarzyła. Noc 

przynosi czasami mroczne myśli, ale też pozwala jasno o celach i planach rozmyślać i być jak głaz 

ów, do którego mężowie sławni zdążali, a który z woli natury leżał dokładnie w miejscu, w którym 

leżeć powinien.  

Ranek już dobrze minął, gdy pierwszy orszak dotarł do dzisiejszej Kopanicy. Rycerz na 

przodzie jadący w pewnym momencie zeskoczył z konia, pozostali uczynili to samo. Jakby wiedzieli, 

że do właściwego punktu przybyli. Ich oczom ukazał się piękny, ale i zaskakujący widok – na polanie 

stał ogromny dębowy stół.  

Nie minęło chwil kilka, gdy z niewielkiego zagajnika po drugiej stronie przesieki wyłonił się 

nowy jeździec, który najpierw wędzidło przy pysku konia poprawił, a potem zakrzyknął do 

podążających za nim konnych: 

- Bywajcie tu! 

Ogarnął spojrzeniem miejsce, a tu już stawiano na dębowym stole dzbany pełne wody i wina, 

i cynowe misy pełne jadła.  

Na moment krzątaninę służebnych znowu przerwał głośny tętent kopyt końskich. Po chwili 

spostrzegli trzeci orszak. Nowo przybyli konni i piesi z uwagą popatrzyli na już obecnych. A więc to 

tutaj zostanie zawarty sojusz… 

Bolko przywitał serdecznie starszego brata, sławiąc jego wierność sprawie, jaka ich tu 

przywiodła. Potem przyjaźnie wyciągnął dłonie do Bolesława.  

- Bądźmy jak kamień niewzruszeni w swym postanowieniu – odezwał się Bernard.  

- Niech się tak stanie, wasza książęca mość. Pozostańmy też każdy na swojej ziemi, by nikt 

nie zaprzeczył naszemu na niej panowaniu – rzekł Bolko z całym przekonaniem.  

- Niech tak będzie – potwierdził silnym głosem książę brzeski Bolesław i podana czarę 

wychylił na znak porozumienia. Kiedy się odezwał, nikt nie miał wątpliwości, że to człek stanowczy 

i pewnych swoich decyzji.  

Ruch się wtedy wszczął niebywały, bo wszyscy pragnęli się upewnić, że stół stoi dokładnie w 

miejscu, w którym stykają się granice trzech księstw: brzeskiego, świdnickiego i jaworskiego.  

- Miał król Artur swój Okrągły Stół, przy którym nikt wyróżniony, ale i poniżony czuć się nie 

mógł – odezwał się książę świdnicki, wznosząc toast. – Mają i swój potomkowie Piastów, Stół Trzech 

Księstw.  

Ale nie koniec na tym. Bo nie tylko stół, ale i trzy ławy, na których książęta zasiedli, z 

piławskich drzew zrobiono, by każdy z czcigodnych przybyszów, siedząc przy jednym dębowym 

stole, ale na własnej ławie, pozostawał na swoim terytorium. Złożywszy przyrzeczenie zachowania 

wyznaczonych granic, Bolko, Bolesław i Bernard z radością zasiedli do biesiady.  

 

To dlatego miejsce nieopodal Kopanicy, gdzie dzisiaj już tylko głaz leży i na którym wyryto 

inicjały książąt, nazwano Trzema Księstwami. 

I zapewniam, nie ma na świecie innego miejsca, które by temu było podobne! Nie dziwcie się 

więc, że w herbie Piławy Górnej owe trzy ławy książęce się znajdują. Są pięknym symbolem uznania 

odrębności i wspólnoty jednocześnie.  
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1. Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Policz obiekty i w pustych okienkach narysuj tyle samo kropek. Pokoloruj 

obrazek  
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2. Rysuj szlaczki po śladzie. Pokoloruj pisankę 
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