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 „Marzec przychodzi wilkiem, odchodzi barankiem.”. 

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

DZIEŃ STAROCI – czwartek, 7 marca 
  

 
 

Starocie to przedmioty, które mają swój niewątpliwy urok. Często wiążą się z nimi jakieś ciekawe wspomnienia  

i historie, a sam wygląd jest niepowtarzalny.  W czwartek, 7 marca stworzliśmy w naszym przedszkolu niezwykłą 

wystawę, na której znalazły się unikalne, stare przedmioty przyniesione w tym dniu przez dzieci. Dzięki prezentacji 

multimedialnej, przedszkolaki mogły zobaczyć jeszcze więcej przedmiotów niedostępnych już w naszych czasach. 

Dużą ciekawostką był film instruktażowy z obsługą tary do prania. Mamy nadzieję, że udało nam się rozbudzić 

ciekawość dzieci  i wzbogacić ich wiedzę na temat staroci i ich wartości sentymentalnej. 

 DZIEŃ KOBIET – piątek, 8 marca 

 
 



 

Jak co roku, celebrowaliśmy w naszym przedszkolu Dzień Kobiet. Jest to zawsze dzień radosny, wypełniony 

życzeniami, niespodziankami i upominkami. Chłopcy  z radością wręczyli dziewczynkom, przygotowane wcześniej 

symboliczne prezenty. Następnie odbyły się tańce i wspólne zabawy. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził  

przez calutki dzień. 

 

POWITANIE WIOSNY – środa – 27 marca 
 

 
 

W środę, 27 marca witaliśmy Wiosnę. Dzieci z grupy Nutki przygotowały na tę okazję specjalne przedstawienie.  

Z dużym zaangażowaniem recytowały wiersze i  wykonały piosenki o tematyce wiosennej. Następnie odbył się 

barwny korowód z Marzanną, zakończony symbolicznym topieniem kukiełki na przedszkolnym podwórku. Zima 

została godnie pożegnana i mamy nadzieję, że wróci do nas dopiero za rok. 

 

KTO NAS ODWIEDZIŁ ?  

GRUPA MUZYCZNA Z KONCERTEM „WITAMY WIOSNĘ”  – czwartek – 28 marca 

 

 
 

Przy kojących dźwiękach fortepianu Rafała, pełnym ciepła wokalu Kasi oraz perkusji dziecięcych rąk przywitalismy 

Wiosnę. Zimowe lody zostały roztopione a zaspane zwierzęta – rozbudzone.  Zrobiliśmy wiosenne porządki, 

zaprosiliśmy ciepło i słońce. A wszystko to, podczas barwnego i niezwykle radosnego koncertu interakcyjnego 

„Witamy Wiosnę!”. 



 

 

DOBRE SERDUSZKO -  
 

Wizyta w Polskim Związku Niewidomych (Laboratorium Ciemności) – czwartek, 21 marca 
 

 
 

W ramach naszego cyklu  „Dobre Serduszko”, mającego na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych,  wybraliśmy 

się na warsztaty „Labolatorium Ciemności” organizowane przez Polski  Związek Niewidomych. 

 

Dzieci  dowiedziały się jak radzą sobie osoby niewidome, słabowidzące i jak można im pomagać. 

 

Dzisiejszy świat coraz bardziej potrzebuje empatii i tolerancji. Zrozumienie i zauważenie potrzeb innych to  

dla każdego ważna lekcja życia społecznego.  

 

 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW 

Dziewięć przepisów na potrawy wielkanocne. Dzieci będą zachwycone 

 

 



 

Święta wielkanocne zazwyczaj przegrywają z magią Bożego Narodzenia. Nie ma wówczas iskrzącego pod nogami 

śniegu, świecących na choince lampek, rodzinnego wyjścia na sanki, rzucania śnieżkami w rodziców i prezentów,  

a więc wszystkiego tego, co w świętach dzieci lubią najbardziej. Ale przecież Wielkanoc to czas szczególny nie tylko  

z chrześcijańskiego punktu widzenia. To czas odpoczynku, wzmacniania więzi i… wspólnego gotowania i pieczenia,  

na przykład smakołyków dla najmłodszych. Przygotowaliśmy kilka przepisów na wyśmienite potrawy wielkanocne -  

w sam raz dla naszych maluchów, chociaż dorosłym na pewno też posmakują. 

 

Wielkanoc dla najmłodszych 

Choć tradycyjne świąteczne biesiadowanie przy stole trwa podczas wiosennych świąt zaledwie dwa dni, zwykle 

spędzamy w kuchni tyle samo czasu co w grudniu, przygotowując pyszne dania i słodkości. Nie brakuje żurku 

czy białego barszczu, symbolu święconki – jajek – w rozmaitych kreacjach, babek, zajączków i mazurków.  

W przygotowaniach świątecznych potraw nie sposób zapomnieć o potrzebach najmłodszych członków rodziny, 

którzy nie są jeszcze wprawdzie wybrednymi smakoszami, ale z wielkim zainteresowaniem przyglądają się 

nowym formom i fantazyjnym wzorom, w które układają się smakołyki dla nich. 

Święta ze smakiem 

Wielkanocne menu traktowane jest z dużo większą swobodą niż tradycyjne wigilijne potrawy. Na stole mogą pojawić 

się więc przysmaki serwowane podczas innych okazji, choćby urodzin malucha. Dla każdego dziecka – nie tylko 

łakomczuszka – kolorowe i ciekawe potrawy i wypieki będą nie lada rarytasem. Zaciekawić może nie tylko efekt 

końcowy, ale także proces przygotowania – warto więc zaangażować starsze dziecko do pomocy w kuchni. Oto kilka 

proppropozycji na świąteczne smakołyki dla dzieci:  

KURZY PASZTECIK (od 18. miesiąca życia) 

Składniki: 

0,5 kg wątróbki, pół marchewki, pół cebuli, pół pietruszki (korzenia), 20 dag masła śmietankowego, 4-5 łyżek 

śmietany 18%, jajko, oliwa z oliwek, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, kilka oliwek, majonez, marchewka 

Przygotowanie: 

Mięso i warzywa pokroić w kostkę, wrzucić na patelnię i mieszając smażyć na maśle przez kilka minut. Dodać 

połowę śmietany, przyprawy i dusić aż do miękkości. Po tym czasie dodać resztę śmietany i jajko, wymieszać 

i dusić przez kilkanaście minut. Tak przygotowaną masę pasztetową zmielić w maszynce do mięsa 

dwukrotnie, dodając (za drugim razem) masło i przyprawy do smaku. Masę przełożyć do formy w kształcie 

kury (lub innej), wstawić do lodówki, a po wyjęciu ozdobić oliwkami, pietruszką, marchewką i majonezem. 

KURCZAKOWY ZAJĄCZEK (od 1. roku życia) 

Składniki: 

30 dag piersi z kurczaka, czerwona papryka, pomidor, szczypiorek, koper, 3 ogórki kiszone, 3 jajka, mieszanka 

warzywna (kukurydza, groszek, marchewka), makaron-kółeczka, sól, pieprz, 2 łyżki majonezu 

Przygotowanie: 

Mięso ugotować na parze i pokroić w kostkę. Przygotowany i odcedzony makaron połączyć z mięsem. Dodać 

warzywa, starte na tarce ogórki, wnętrze wydrążonego pomidora, posiekany koperek i majonez. Paprykę 

pokroić w kostkę (zostawiając jeden dłuższy pasek) i dodać do reszty składników. Doprawić do smaku. Tak 

przygotowaną sałatkę wyłożyć na talerz. Jajka ugotować na twardo, przekroić na pół i położyć na talerzu w 

miejscu oczu i nosa zająca. Nałożyć na nie wierzchy wydrążonego pomidora i z makaronowych kółeczek 

wykonać muchomorowe plamki. Z pozostawionego paska papryki ułożyć uśmiech, z mięsnych kostek 

siekacze, a szczypiorek użyć do wykonania uszu i wąsa. 

GNIAZDKA Z TUŃCZYKIEM (od 2. roku życia) 

Składniki: 

puszka tuńczyka w sosie własnym, 25 dag serka śmietankowego, cebula, 4 jajka, sól, pieprz, pietruszka 

http://gotowanie.onet.pl/galerie/mazurki-wielkanocne-w-nowej-odslonie,2760.html
http://bistro24.pl/gotowanie/serwisy-specjalne/potrawy-wielkanocne-menu-i-dania-na-wielkanoc
http://bistro24.pl/gotowanie/sztuka-kulinarna,643/potrawy-wigilijne-w-roznych-regionach-polski,64569.html
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-i-zdrowie/majonez-jest-korzystny-dla-zdrowia-oto-powody/7wv0b
http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1642529,1,jajko-przyjaciel-czy-wrog,index.html


Przygotowanie: 

Rybę odsączyć z części sosu, wymieszać z serkiem i stopniowo dolewać resztę sosu z tuńczyka. Ugotować na 

twardo jajka i po ostygnięciu przekroić je na pół. Wydrążyć żółtka i dodać je do farszu razem z posiekaną 

cebulką i przyprawami. Jajka wypełnić farszem i ozdobić koprem i papryką. 

ZUPA-KREM Z ZIELONEGO GROSZKU (od 7. miesiąca życia) 

Składniki: 

45 dag mrożonego groszku lub brokuły, cebula, 2 łyżki masła, 3 szklanki bulionu warzywnego, oliwa z oliwek, 

sól 

Przygotowanie: 

Cebulę posiekać i zeszklić na patelni. Dodać groszek (lub brokuły) i podgrzewać przez chwilę. Wlać bulion i 

gotować aż warzywa zmiękną. Doprawić sola i zmiksować całość. Przy podaniu można zmieszać zupkę ze 

śmietaną lub jogurtem i posypać posiekanym koperkiem. Zupkę mogą jeść 7-miesięczne maluchy karmione 

butelką i 10-miesięczna dzieci karmione piersią. 

KURCZAK Z KASZĄ JAGLANĄ NA SŁODKO (od 9. miesiąca życia) 

Składniki: 

połówka piersi z kurczaka, kasza jaglana, jabłko 

Przygotowanie: 

Kurczaka ugotować i pokroić drobno. Przygotować kaszę (wody powinno być dwa razy więcej niż kaszy; kasza 

gotowa będzie, gdy wchłonie całą wodę), a następnie studzić ją w garnku owiniętym ręcznikiem lub ścierką 

przez 30 min. Jabłko zetrzeć na tarce i połączyć wszystkie składniki. 

SŁODKIE PISANKI (od 1. roku życia) 

Składniki: 

20 dag cukru, 25 dag masła, szklanka wody, 10 dag biszkoptów, 5 dag wiórek kokosowych, 15 dag kaszy 

manny, posypka, orzechy lub suszone owoce do ozdoby 

Przygotowanie: 

Wodę, cukier i masło zagotować, dodać wiórka kokosowe i kaszę mannę. Gotować mieszając i pozostawić do 

ostygnięcia. Następnie dodać starte biszkopty, wymieszać i formować pisanki. Ozdabiać wedle uznania. 

WIOSENNE CIASTECZKA (od 18. miesiąca życia) 

Składniki: 

kostka margaryny (ew. masła), żółtko, 2 szklanki mąki, pół szklanki cukru, 2 łyżki kwaśnej śmietany, cukier 

waniliowy, łyżeczka proszku do pieczenia, posypka do ozdoby 

Przygotowanie: 

Do mąki dodać posiekaną margarynę oraz resztę składników. Zagnieść ciasto i włożyć je na pół godziny do 

lodówki. Po wyjęciu rozwałkować i wycinać (np. foremkami) wiosenne lub wielkanocne kształty (motylki, 

pisanki, króliczki itp.). Piec w temp. 180 stopni ok. 10-15 min. Ozdobić posypką. 

MAZUREK (od 10. miesiąca życia) 

Składniki: 

20 dag mąki, 2 żółtka, 5 łyżek cukru, 10 dag masła, wafel tortowy; do masy: 50 dag cukru, 2 pomarańcze, 

skórka z pomarańczy, 10 dag migdałów, dżem pomarańczowy 

Przygotowanie: 

Mąkę, żółtka, cukier i masło zagnieść na ciasto i wstawić do lodówki na 50 min. Po rozwałkowaniu i 

wyłożeniu w blasze piec w temperaturze 200 stopni ok. 25 min. W tym czasie wycisnąć sok z poma-rańczy, 

zetrzeć skórkę i zmiksować migdały. Cukier, sok oraz 3 szklanki wody gotować 8 min., po czym dodać migdały 

i wymieszać. Wafel posmarować dżemem, przełożyć ciastem i nałożyć masę pomarańczową. Można 

udekorować według uznania. 

http://kobieta.onet.pl/dom/pisanki-recznie-zdobione-metoda-decoupage/6qj50k


BEZY (od 1. roku życia) 

Składniki: 

2 białka, łyżeczka soku z cytryny, 2-3 łyżki cukry pudru, pół małej paczki cukru waniliowego 

Przygotowanie: 

Białka ubić na sztywną pianę. Podczas ubijania dodawać stopniowo cukier puder i cukier waniliowy, a na 

koniec sok z cytryny. Na płaskiej blasze wykładać bezy (wielkości łyżeczki do herbaty). Piec w temperaturze 

100-120 stopni ok. godzinę (do momentu aż wyschną). 

 

Paulina Wójtowicz -Dziennikarka Onetu 

 

 

 

 

 

 

 


