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  GAZETKA PRZEDSZKOLNA 

AKADEMII KRÓLA STASIA  
NR 04/156 Kwiecień 2022, ROK XIX (PRZEDSZKOLE NR 411 „Akademia Króla Stasia WARSZAWA)  

Nasza Gazetka jest nastolatką. Urodziła się 1 kwietnia 2003 roku, więc  obchodzi 

swoje dziewiętnaste urodziny. Mamy wielu stałych czytelników i bardzo dobrą opinię  

w środowisku przedszkola. Dziękujemy za wszystkie pochwały i co miesięczne 

oczekiwanie na kolejny nasz numer. Życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

oraz miłej lektury.                                                                          Katarzyna Smułkowska 

Redaktorka Gazetki od 19 lat 

 

"KWIECIEŃ PLECIEŃ" 

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień,  
różne figle płata w świecie.  

Raz przygrzeje mocno słońce,  
że jak w lecie jest gorąco.  

Innym razem śniegiem prószy,  
że aż wszystkim marzną uszy.  

Kwiecień - plecień, bo przeplata,  
trochę zimy, trochę lata. 
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 WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
WIELKANOC BEZ STRESU – PLAN PRZYGOTOWAŃ 

Wielkanoc to zaraz po Bożym Narodzeniu najważniejsze święto w ciągu roku. 

Mimo, że krótsze może mniej hucznie obchodzone to dzięki swojej wyjątkowości i porze 

roku, co roku  odgrywają ważną rolę w życiu każdego z nas. Oddzielają od siebie zimę  

i wiosnę, wyrywają nas z zimowego letargu i wprawiają w wiosenny nastrój. Żeby przejść 

przez to gładko i z uśmiechem na ustach należy się do Wielkanocy odpowiednio 

przygotować. 

 

1.Plan przygotowań do Wielkanocy  
Na pewno każdy ma już dawno wypracowane skuteczne metody odciągnięcia 

wszystkich od komputerów, tabletów, kanap i wszystkich rzeczy, które ich 

skutecznie absorbują. Chociaż nie popieramy nagradzania słodyczami, lecz  

w przed wielkanocnym zamęcie zapas czekoladowych jajek lub wyprawa po 

najlepszą sikawkę w okolicy może być Waszą kartą przetargową… 

2. Rozdzielenie obowiązków i zadań 
Nie wszystko musimy zrobić sami.  Należ dać się wykazać również innym. Wasi 

najmłodsi na pewno chętnie zaangażują się w takie rzeczy jak malowanie jaj, czy 

też sianie rzeżuchy. Tato też może zdjąć firanki lub wytrzepać dywany. 

3. To co zajmuje dużo czasu - należy zrobić wcześniej 
Wielkie porządki 

Sprzątanie domu można również rozpocząć wcześniej. Pranie firanek, mycie 

okiem i ogólne wiosenne porządki jak najbardziej można zrobić kilka tygodni 

naprzód. 

Wysianie owsa lub rzeżuchy 

Trzeba oczywiście kupić nasiona i wysiać je odpowiednio wcześniej. To jest 

również fantastyczna okazja, żeby pokazać ten proces dzieciom. Szczególnie 

maluchy będą zachwycone mogąc obserwować kiełkujące nasiona. 
Rzeżuchę trzeba wysiać około 1.5 tygodnia wcześniej. jest bardzo cenna w witaminy więc 

po świętach staje się dodatkiem do kanapek i sałatek. 

Menu na całe święta Wielkanocne 

Warto przemyśleć, co jeść w Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę ponieważ 

potrzebujemy potraw postnych. Idealnie sprawdzają się bezmięsne pierogi, 

które po prostu wyjmuje się z zamrażarki, ale możemy bardziej 

pofantazjować jeśli tylko czas i siły na to pozwolą. 

Warto zrobić coś co wszyscy lubią (lub zdecydowana większość) i również 

chętnie zjedzą w czasie świąt. Unikniemy wciskania na siłę potraw  

i problemu, co zrobić z tym wszystkim jedzeniem po świętach.  

Nie zapomnijmy o deserach -  mazurek super się robi z dziećmi, jest prosty 

i nawet jak nie wyjdzie to się go zje. Jeśli nie mamy czasu, siły, to po 
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prostu kupmy lub w ramach koleżeńskiej pomocy zaoferujmy wymianę. 

Pasztet za sernik? 

Dekoracje 

Zaplanujmy wykonanie stroików, malowanie jajek, świeże kwiaty, bazie itp 

Czyli znajdźmy chwilkę czasu na poszukiwanie wielkanocnych dekoracji 

schowanych w zeszłym roku a kupno kwiatów zlećmy mężowi. 

Polewajki 

Może również warto kupić coś do polewania. Przyda się na pewno w lany 

poniedziałek, np. jakiś wielki pistolet na wodę. 

Kup i wypisz kartki świąteczne 

Tradycyjne kartki wracają do łask. Przygotujmy adresy, kupmy kartki  

i znaczki a na koniec wybierzmy odpowiednie życzenia lub wierszyki.  

 

4. Lista rzeczy które musisz przygotować w ostatnim tygodniu 
Wyślijmy rodzinę po zakup rzeczy, których zabrakło nam w ostatniej chwili. To 

czas, który zyskamy na przygotowanie rzeczy, które wymagają skupienia i ciszy. 

5. Lista rzeczy, które możesz zrobić dopiero w Wielki Piątek  

i Wielką Sobotę 
Wielki Piątek i Sobota to dla większości nas dni już wolne od pracy. Sęk w tym, 

że to również dni wolne od szkoły (przedszkole w wielki piątek pracuje, ale 

personel też ma rodzinę). Ma to swoje zalety i wady. Będziemy mieli więcej 

rączek do pracy i do rozrabiania. Jak nie wiemy, co z nimi zrobić gdy kolejny raz 

powiedzą, że się nudzą, tata lub dziadkowie powinni pomóc. 

Wycieczka do parku w poszukiwaniu bazi to może być jeden z pomysłów. Poradzą 

sobie. Spędzą trochę czasu razem Będzie to chwila na przygotowanie koszyczka 

(lub koszyczków) wielkanocnego. 

Przygotowywanie pisanek wspólnie z dziećmi – piękna okazja żeby na chwilę 

zwolnić w przygotowaniach i zrobić coś razem. Zazwyczaj robimy je w piątek, by 

w sobotę skupić się na pichceniu i przygotowaniu stołu. 

Święcenie pokarmu, oczywiście w Wielką Sobotę - Święconka w domu i wszystko 

gotowe. Czas na odpoczynek. Pół godziny dla siebie w Wielką Sobotę, jest bardzo 

ważne, by nie zwariować i móc znaleźć siłę na to, by wciąż cieszyć się świętami. 

Kawa, herbata, kąpiel, może nawet przeczytać się coś uda… 

6. Świętowanie 
Jeśli stół przygotowaliście wcześniej to zostaje „całkiem” niewiele. Ubrać siebie  

i dzieciaki. Przygotować półmiski, salaterki, podgrzać posiłki i właściwie można 

zaczynać. Wysyłamy życzenia SMS-owe teraz po śniadaniu przy kawce 

zagryzając mazurkiem lub babą wielkanocną . 
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7. Ostatnie najważniejsze 
Cieszmy się świętami i towarzystwem bliskich osób. Choć tak naprawdę 

prawdziwy oddech złapie się w poniedziałek wieczorem, kiedy powrót do 

codziennej rutyny będzie bardziej niż oczekiwany. WESOŁEGO ALLELUJA! 

K. Sm. 

 

UWAGA! KONKURS GAZETKI PRZEDSZKOLNEJ ! 

DOKOŃCZ BAJKĘ ROZSTRZYGNIĘTY 

Mamy dwoje laureatów Oliwię i Ryszarda z grupy VI, 

którzy otrzymali dyplomy i drobne upominki. 

 
Oto zakończenie Oliwki (wraz z siostrzyczką Anią, mamą i tatą): 

Dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było jeszcze wielkich miast, 

samolotów, smartfonów ani nawet Facebooka, na ziemi mieszało mnóstwo smoków. 

W tamtych odległych czasach, smoki były zazwyczaj zielone. Nasza bajka 

dotyczy jednak smoka, który był całkiem … RÓŻOWY! 

Nasz bohater wyglądał zupełnie tak samo jak inne smoki. Całe ciało pokryte miał 

łuskami, na grzbiecie sterczały dumnie ostre kolce a po bokach wyrastały mu 

całkiem spore skrzydła. Miał też długi ogon, pysk najeżony zębami i wielkie oczy. 

Jednym słowem: smok. Tyle, że RÓŻOWY. 

Różowość  Smoka nie była jednak jedyną cechą, która odróżniała go od innych 

braci. Wszystkie smoki potrafiły ziać ogniem. Na zawołanie z ich przepastnych 



5 

 

gardeł wydobywał się ognisty podmuch. Różowy Smok inaczej. Pluł, kaszlał, kichał i 

z jego pyska wylatywały różowe żelki. 

Zielone smoki naśmiewały się z różowego brata a jemu było z tego powodu bardzo 

przykro. Tak bardzo chciał być zielony! Ziać ogniem jak inne smoki! Nasz Smok 

próbował różnych zabiegów. Tarzał się w trawie i mchu, zanurzał w leśnych 

bajorkach pokrytych zieloną rzęsą, robił nawet okłady z mokrych liści. Wszystko 

na próżno. Różowe łuski za nic w świecie nie chciały zmienić się w zielone. 

Tak samo było z ogniem, którego Różowy Smok nie potrafił wydobyć ze swej 

paszczy. Nie miał nawet pomysłu jak się zabrać za leczenie, bo nie było żadnych 

smoczych lekarzy ani nawet znachorów. Smoki zawsze potrafiły ziać ogniem i 

nigdy nie było przypadku, że któryś tego nie potrafił. Do czasu urodzin Różowego  

Smoka. 

Pewnego razu Różowy Smok wybrał się nad rzekę. Położył się na brzegu i patrzył 

na wolno płynącą wodę. Nagle zobaczył dziewczynkę siedzącą nad brzegiem rzeki. 

Dziewczynka wydawała się bardzo miła i smutna jednocześnie.  

- Czy wszystko dobrze dziewczynko? – zapytał smok 

- Ach drogi smoku, jest mi bardzo przykro… Moi rodzice zachorowali, cała wioska 

jest w złym stanie. To jakaś nieznana choroba, więc bardzo się martwię. Ja sama 

też czuję się nie najlepiej. 

Nagle smok kichnął – Aaaapsikkk! – i wypadł mu z buzi żelek. 

Dziewczynka była bardzo głodna, gdy zobaczyła różowy przysmak od razu go 

zjadła. Wyglądał bardzo apetycznie i taki właśnie był. 

- Pychotaaaaa! - wykrzyknęła dziewczynka. Po zjedzeniu żelka jak przy użyciu 

magicznej różdżki zniknęły wszystkie jej troski i zmartwienia, a brzuszek 

przestał boleć.  

Dziewczynka przytuliła mocno nowego przyjaciela.  

- Dziękuje kochany smoku! Bardzo mi pomogłeś – powiedziała. - Nazywam się Mia, 

a Ty? 

- Nazywam się Jerzy, ale wszyscy mówią na mnie Różowy. Sama widzisz czemu… – 

westchnął smutno smok. 
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- Uwielbiam ten kolor! Uważam, że jesteś najpiękniejszy! 

Smok bardzo się zawstydził, przez co zaróżowił się jeszcze mocniej. Pierwszy raz 

usłyszał tak miłe słowa. Zrobiło mu się ciepło na sercu. Poczuł, że Mia zostanie 

jego przyjaciółką na zawsze. 

Dziewczynka spojrzała nieśmiało na smoka.  

- Jerzyku, gdy zjadłam cukierka od razu poczułam się lepiej. Może zechcesz 

pomóc mojej wiosce, a szczególnie moim rodzicom i wykichasz więcej żelków? 

- Tak! To świetny pomysł, zrobię to z wielką przyjemnością. Wskakuj na grzbiet, 

polecimy tam szybko - odpowiedział smok. Po raz pierwszy w życiu poczuł się 

dumny ze swojej odmienności. 

Gdy dolecieli na miejsce, przed oczami Różowego pojawiło się wiele smutnych, 

szarych twarzy. Mieszkańcy byli bardzo zaskoczeni wizytą nowego gościa.  

Smok tak jak obiecał, kichnął porządnie i wyprodukował dużo żelków. Dziewczynka 

rozdała je wszystkim mieszkańcom wsi i oczywiście swoim rodzicom.  

Nie trzeba było czekać długo na rezultat. Po zjedzeniu słodkości twarze 

mieszkańców wioski rozjaśniły się, dzieci przestały płakać, a chorzy wstali z łóżek 

i zaczęli tańczyć. Ludzie podchodzili do Smoka mocno go przytulali dziękując za 

ocalenie i przywrócenie radości. Z wdzięczności uczynili Jerzego honorowym 

obywatelem wsi! 

Smok wrócił do swojej krainy i opowiedział braciom co mu się przydarzyło.  Nikt 

już się z niego nie śmiał. Wszyscy go podziwiali i chcieli być tacy jak on. Inny 

kolor łusek przestał mieć znaczenie.  

Jurek postanowił zostać lekarzem. Razem z przyjaciółką Mią otworzyli szpital. 

Pomagali w nim wszystkim potrzebującym, w tym także innym smokom.  
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Oto zakończenie bajki Rysia: 

Dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było jeszcze wielkich miast, samolotów, 

smartfonów ani nawet Facebooka, na ziemi mieszkało mnóstwo smoków. W 

tamtych odległych czasach, smoki były zazwyczaj zielone. Nasza bajka dotyczy 

jednak smoka, który był całkiem … RÓŻOWY! 

 

Nasz bohater wyglądał zupełnie tak samo jak inne smoki. Całe ciało pokryte miał 

łuskami, na grzbiecie sterczały dumnie ostre kolce a po bokach wyrastały mu 

całkiem spore skrzydła. Miał też długi ogon, pysk najeżony zębami i wielkie oczy. 

Jednym słowem: smok. Tyle, że RÓŻOWY. 

 

Różowość Smoka nie była jednak jedyną cechą, która odróżniała go od innych 

braci. Wszystkie smoki potrafiły ziać ogniem. Na zawołanie z ich przepastnych 

gardeł wydobywał się ognisty podmuch. Różowy Smok inaczej. Pluł, kaszlał, kichał  

i z jego pyska wylatywały różowe plamy farby! 

 

Zielone smoki naśmiewały się z różowego brata a jemu było z tego powodu bardzo 

przykro. Tak bardzo chciał być zielony! Ziać ogniem jak inne smoki! Nasz Smok 

próbował różnych zabiegów. Tarzał się w trawie i mchu, zanurzał w leśnych 

bajorkach pokrytych zieloną rzęsą, robił nawet okłady z mokrych liści. Wszystko 

na próżno. Różowe łuski za nic w świecie nie chciały zmienić się w zielone. 

 

Tak samo było z ogniem, którego Różowy Smok nie potrafił wydobyć ze swej 

paszczy. Nie miał nawet pomysłu jak się zabrać za leczenie, bo nie było żadnych 

smoczych lekarzy ani nawet znachorów. Smoki zawsze potrafiły ziać ogniem  

i nigdy nie było przypadku, że któryś tego nie potrafił. Do czasu urodzin 

Różowego Smoka. 

 

Pewnego razu Różowy Smok wybrał się nad rzekę. Położył się na brzegu i patrzył 

na wolno płynącą wodę. Nagle przypomniał sobie, że jutro są jego urodziny. 

Pomyślał, że tego wyjątkowego dnia inne smoki nie będą się z niego naśmiewać, bo 

przecież w urodziny każdy powinien mieć miły dzień. 

 

Następnego dnia znów poszedł nad rzekę, bo bardzo lubił to miejsce. Spotkał tam 

inne smoki. Okazało się, że przygotowały dla niego prezent! Razem postanowili, że 

urządzą Różowemu Smokowi wspaniałe urodzinowe przyjęcie. Na przyjęciu upiekli 

ciasteczka, tort i bawili się bardzo fajnie aż do samego wieczora. 
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Kolejnego dnia wszystkie smoki bawiły się wspólnie nad rzeczką i był też tam 

mostek, który bardzo im się podobał. Można było z niego obserwować ryby  

i skakać do wody. Była tam też bardzo ładna zielona trawa na łąkach po obu 

stronach rzeki. Łąki były pięknie ukwiecone. Nad nimi fruwały motylki. Smok nadal 

był różowy, ani trochę się nie zmienił. Polubił swój specjalny kolor i polubiły go też 

inne smoki. Codziennie chodziły nad rzeczkę i wspólnie się bawiły. Różowemu 

Smokowi spodobał się też odcień różowego w jego farbie. Nie przeszkadzało mu, 

że inne smoki zieją ogniem, a on nie. Okazało się, że niektórym innym smokom tak 

spodobał się ten różowy kolor, że poprosiły Różowego Smoka żeby pomalował ich 

jaskinie! 

 

Aż w końcu Różowy Smok znalazł specjalny kamień. Kiedy zerwał bordowy listek  

i potarł nim o kamień, okazało się, że kamień jest magiczny! Można nim rysować na 

zielono. A kiedy małe stworzonko z łąki wzięło ten kamień do buzi, zaczęło ziać 

ogniem! Smok zastanawiał się czy nie pomalować się kamieniem na zielono i czy nie 

wziąć go do buzi. Mógłby wtedy być całkiem jak inne smoki… Ale postanowił, że 

woli pozostać różowy i pluć swoją różową farbą. Postanowił tak, bo i jemu, i innym 

smokom podobała się jego farba i wyjątkowy kolor. Schował kamień w swojej 

jaskini, gdyby kiedyś zmienił zdanie i jednak miał ochotę się zmienić. W jaskini 

inne stworzonko znalazło jego kamień. Kiedy dotknęło go, okazało się, że z drugiej 

strony kamień maluje na różowo, w takim odcieniu jak kolor smoka! Co więcej, 

kiedy polizało kamień, zaczęło nawet pluć różową farbą! 

 

GRATULUJEMY! 

WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU  

 08.04.2022 r. – do Szkoły Podstawowej nr 255 na lekcje w-f wybierają 

się najstarsze grupy: 

grupa V ,,Księżniczki i Rycerze – o godzinie 8.30 – (śniadanie     

 o godz. 8.00); 

grupa VI ,,Piraci” – o godz. 9.30. 

 14.04.2022 r.  – godz. 9.15 – Teatrzyk w przedszkolu : ,,Wielkanocna 

historia” 

 21.04.2022 r. -  Koncert dla dzieci - Filharmonia przedszkolaka 

godz. 9.15 - grupa I, II, III 

                    godz. 10.00 - grupa IV, V, VI  

 22.04.2022 r. przedszkolaki wybierają się n wycieczkę do Teatru 

Niewielkiego:  
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Grupy  IV  „Smoki”  i   V  „Księżniczki i Rycerze”  –   spektakl 

„DZIWAKI” 

(wyjście z przedszkola godz. 8.30, śniadanie godz. 8.00), cena biletu –

 40 zł 

Grupy  II  „Krasnale”  i   III  „Smerfy”  - spektakl „DZIWAKI” 

wyjście z przedszkola godz. 10.00, obiad godz. 13.00 

cena biletu – 40 zł 

opłaty za teatr zbiera skarbnik grupowy na podane przez Niego konto 

- do 15 kwietnia. 

 25.04.2022 r. przedszkolaki wybierają się n wycieczkę do Teatru 

Niewielkiego: 

Grupa  VI  „Piraci”  – 25 kwietnia,  spektakl „WYSPA” 

wyjście z przedszkola godz. 9.00 

cena biletu – 40 zł 

opłaty za teatr zbiera skarbnik grupowy na podane przez Niego konto 

- do 15 kwietnia 

 29.04.2022r. od godz. 9.00 – Labo odkrywcy  „Odrzutowe laboratorium” – 

zajęcia w każdej grupie oddzielnie. 

  

 
  

----------  
GAZETKĘ PRZEDSZKOLNĄ redaguje Zespół Pedagogiczny Przedszkola Nr 411  

w  Warszawie, ul. St. Augusta 77. Materiały zebrała i zredagowała – mgr Katarzyna Smułkowska 


