
     

                                

WYDANIE TRZECIE  – Marzec/Kwiecień/Maj 2022

"Idzie wiosna"

Puk, puk, puk ...w okienko! - Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka i słoneczko świeci. 
Z baziami gałązkę w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę przylaszczek liliowych.

Idzie piękna pani z jasnymi włosami.
W zielonej sukience, wyszytej kwiatami.

Idzie, uderza witką wierzbową z baziami.
Pokrywa się wszystko młodymi listkami.

Słono złote świeci, idzie piękna pani.
Puk, puk ... chodźcie dzieci na wiosny spotkanie.

"MUCHOMOREK"

Gazetka dla Dzieci
i Rodziców



" PISANKA - BAJECZKA " -  Agnieszka Galica
 
1. Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko- ko – ko – zagdakała zadowolona 
– leżcie tu cichutko, to nikt was nie znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku.
 Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze 
od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot.
-   Mrau – powiedział przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie z was pyszna jajecznica, 
mrau !
-   Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy skończyć na patelni.
-  Ale co robić, co robić? – postukiwały się skorupkami
-  Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – nie dam się usmażyć!
2. A po chwili wróciło wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne  kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy
z takiej biedroneczki.
-  Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka.
-   Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, tylko  wielkanocną 
pisanką.
-  Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko jak umiało, by po chwili wrócić i 
zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. I rzeczywiście, Jajko 
wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto – czarne paski.
3. I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko turlając się wesoło.
-  Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jako – tygrys i Jajko - Jako. I wtedy 
właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem żabka, każdy to wie, czy ktoś 
zieloną żabkę zje? – Nie! 
-   Jako – biedronka, Jako – Tygrys i Jako – Żabka były z siebie bardzo zadowolone. Tylko czwarte leżało i 
trzęsło się ze strachu. -  Pośpiesz się – mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I
właśnie wtedy nadszedł Kot. -  Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – 
trudno, zrobię jajecznicę tylko z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię.
4. Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka.
-    Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – teraz już na pewno zrobi z ciebie jajecznicę.
-  Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki i ...wyszedł z niej 
malutki, puszysty, żółty kurczaczek.
5. Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym pisankom. Po 
chwili podreptał w kierunku cukrowego Baranka popiskując cichutko; Wielkanocna bajka – wyklułem się z 
jajka. Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana. A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku...



POKOLORUJ OBRAZEK WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU. MOŻESZ TAKŻE COŚ DORYSOWAĆ...



Zwierzęta nigdy nie zawodzą, jeśli chodzi o zaskakiwanie nas 
niezwykłymi zwyczajami czy umiejętnościami, czy wiesz, że... 

1. Miliony drzew rosną tylko dzięki temu, z�e wiewio� rki
 zapominają gdzie schowały zapasy nasion

                                  2. Motyle odczuwają smak za pomocą no� g

3. Wydry morskie w czasie snu 
trzymają się za łapki, z�eby się nie rozdzielic�

4. Pingwin białobrewy os�wiadcza się swojej wybrance wręczając kamyk

5. Męskie szczeniaki specjalnie przegrywają z suczkami
    W czasie zabaw szczeniaki-chłopcy dają wygrywać dziewczynkom, 
   żeby je lepiej poznać

6. Psie i kocie nosy mają unikalne odciski,
     jak ludzkie palce

7. Delfiny mają imiona i się porozumiewają przy ich uz�yciu

8. Jerzyki od opuszczenia gniazda całe z�ycie spędzają w powietrzu

                                             



      

       

 Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na skórze.

  Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko koloru zielonego, a drugie koloru 

niebieskiego.

  Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi, że może sobie nim wyczyścić uszy.

  Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć nowe.

  Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył.

  Kacze kwakanie nie odbija się echem i nikt jeszcze nie wyjaśnił, dlaczego.

 Ślimak może zapaść w sen na trzy lata.

 Podczas wylatywania z jaskini, nietoperze skręcają zawsze w lewo.

 Krew pasikoników jest koloru białego.

 Konie i króliki nigdy nie wymiotują.

 Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor i stają się biało-szare.

 W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi.



Niezwykły wpływ psa na rozwój i zdrowie dziecka 
  

     Trudno polemizować z twardymi dowodami naukowymi – wpływ czworonoga na rozwój dziecka i jego 
zdrowie jest wszechstronny. Dlaczego warto zdecydować się na pupila? Jak sprawić, by maluch traktował go 
jako kolejnego członka rodziny dłużej niż przez tydzień od momentu otrzymania szczeniaka, by wyprowadzenie, 
karmienie czy sprzątanie po psie nie było traktowane jak kara i przykra konieczność? 

Często po obejrzeniu filmu o wyjątkowym psie, w dziecku rozpala się pragnienie posiadania własnego pupila, a 
rodzina zaczyna zastanawiać się nad zakupem lub adopcją. Niestety równie często życie pisze scenariusze 
dalece odbiegające od scen przedstawionych w filmie, w efekcie czego spotyka nas rozczarowanie. Kiedy nasz 
szczeniak nie jest ani tak mądry, ani tak zabawny jak bohater ulubionego filmu, zaczynamy zastanawiać się, co 
poszło nie tak.

Prawda jest taka, że to my jako dorośli powinniśmy zadbać, by koegzystencja zwierząt w rodzinie była 
przyjemna i nie nastręczała problemów. Właściwe przygotowanie siebie i wszystkich członków rodziny, 
cierpliwe poszukiwanie idealnego dla nas szczeniaka, zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat psiego języka, 
rozwoju, opieki nad nim i jego wychowania już na etapie przygotowań może zapobiec wielu rozczarowaniom. 

Dużo łatwiej będzie nam konsekwentnie prowadzić psa, jeżeli będziemy wiedzieli, na jakie zachowania 
absolutnie nie możemy się zgodzić. Również dziecko chętniej zaakceptuje zasady obowiązujące w kontaktach z 
pupilem, jeśli odpowiednio wcześnie zostanie do tego przygotowane. Przyjaźń dziecka z psem niesie ze sobą tak
wiele dobrego, że warto podjąć trud, by o nią się postarać.

 Kompan, przyjaciel, nauczyciel...
Wszystkie dzieciaki uwielbiają zwierzęta, o czym doskonale wiedzą twórcy bajek i producenci zabawek. Może 
dzieci instynktownie czują, co dla nich dobre?

Maluchy wychowywane w towarzystwie zwierząt, a szczególnie psów, mają lepszą odporność, są zdrowsze, 
mają mniejszą skłonność do otyłości, alergii czy astmy. Są również w większym stopniu otwarte, spokojne, 
samodzielne i odpowiedzialne, z dnia na dzień stają się bardziej pewne siebie i odważne. Psy działają 
uspokajająco, redukują stres, ułatwiają dzieciom radzenie sobie z emocjami, a nawet traumami, stają się 
lekiem na całe zło.

Kontakt i zabawa z psem obniża poziom kortyzolu zwanego hormonem stresu, a podnosi poziom oksytocyny 
zwanej hormonem miłości. Futrzany przyjaciel koi dziecięce smuteczki i ociera łzy. Posiadanie pupila wykształca 
także w dziecku empatię, opiekuńczość i wrażliwość. Pozwala wyrobić dobre nawyki.

Wychodzenie z psem to świetny pretekst do codziennej aktywności fizycznej. Włączenie pociechy w opiekę nad 
czworonogiem jest wspaniałą okazją do wypracowania regularności i obowiązkowości. Już trzylatek może być 
odpowiedzialny za codzienne nasypanie kubeczkiem karmy do miski czy zebranie psich zabawek z podłogi. 
Dziecko, które pomaga w opiece nad zwierzęciem, czuje się potrzebne.



 

Nie tylko dla dzieci
Pies wpływa zbawiennie nie tylko na maluchy. 

 Posiadanie psa wpływa korzystnie na układ krążenia, obniża ciśnienie krwi, zwiększa szansę przeżycia 
ataku serca, redukuje poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

 U właścicieli psów poprawia się poczucie bezpieczeństwa, w mniejszym stopniu obawiają się napaści na 
ulicy, czy we własnym domu.

 Stają się bardziej otwarci i towarzyscy, chętniej i częściej nawiązują nowe relacje społeczne, a także 
zmniejsza się u nich poczucie samotności, czy izolacji społecznej.

 Posiadacze psów są spokojniejsi, bardziej zadowoleni z życia i mają lepsze samopoczucie psychiczne. 
Prawie wszystkie pytane rodziny przyznają, że po pojawieniu się psa, ich codzienne życie stało się 
weselsze.

 Rozkoszny duet? To da się zrobić!

 Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z tego, że zwierzę nie jest zabawką, lecz kolejnym członkiem rodziny, 
który tak samo się boi i odczuwa ból, któremu trzeba pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji. Rozmowa na ten 
temat powinna obyć się jeszcze zanim maluch zacznie tarmosić pupila za uszy i próbować 
podróżować przemierzać świat na jego grzbiecie.  

Warto pozwolić dziecku uczyć psa. Jeżeli wyda mu kilka komend, a pies posłucha, twoja pociecha będzie pękać z
dumy. Natomiast pies nie wpadnie na pomysł, żeby dziecko zdominować, lecz otrzyma jasny komunikat: ono 
jest ważne, trzeba się z nim liczyć.

Tajnikiem udanego treningu z udziałem dziecka jest wcześniejsze opanowanie komend przez psa. Drugim 
sekretem są odpowiednio motywujące nagrody wręczane psu przez malucha. Trzecim – czas. Trzy minuty na 
wspólne ćwiczenia wystarczą zupełnie, potem pies zaczyna się nudzić i nie w smak mu już słuchanie dziecka. 
Atrakcyjny trening kończący się zabawą, niesamowicie zbliża.

Właściwie prowadzony pies i dobrze wychowane dziecko szybko staną się najbardziej zgranym (i najbardziej 
rozkosznym) duetem w okolicy. Zaakceptuj ich wspólne (nieszkodliwe) pasje, bo będzie ich wiele. Gra w piłkę, 
bieganie, przytulanie, wykradanie kabanosików z lodówki, spacery, pluszaki, patyki, gumowe piszczałki – świat 
dziecka i psa jest bogaty w liczne atrakcje. Dzieci i psy są po prostu dla siebie stworzone. Świetnie się rozumieją 
i uzupełniają, są dla siebie nawzajem przyjaciółmi i wsparciem. Są otwarci na świat. A, co najważniejsze, potrafią
bezwarunkowo kochać.

Nawet najwspanialszy dziecięco-psi duet może wpaść na głupi 
lub wręcz niebezpieczny pomysł.  
Ważne jest jeszcze jedno – nadzoruj, czuwaj, koryguj.



Drzewo Życia – baśń o ochronie lasów

     Las tętnił życiem. Był pełen śpiewających ptaków i zwierząt. Pewnego razu zwierzęta zobaczyły, że przez las wędruje 
mężczyzna. Zapanowała cisza. Zwierzęta obserwowały człowieka. Mężczyzna zatrzymał się i spojrzał na wysokie drzewo. 
Podniósł siekierę, którą miał w rękach i uderzył w pień drzewa. Trach, trach, trach – rozniosło się po lesie. 

I znów: łup, łup, łup. Mężczyzna otarł pot z czoła i znów się zamierzył – rach, ciach, trach, łup.

Wiadomość o niszczeniu drzewa rozeszła się po całym lesie.

.W tej chwili wąż mieszkający na drzewie, zsunął się po pniu do miejsca, w którym był człowiek i zasyczał mu do ucha:
– Ssssssssss człowieku, to drzewo czyni cuda. To mój dom, gdzie żyły pokolenia moich przodków. Nie śśśśścinaj go.

Z drzewa sfrunęły ptaki i zaśpiewały drwalowi nad głową:
– Nie wolno ci ściąć tego drzewa. My ptaki, lecąc nad lasem widziałyśmy, co dzieje się, gdy człowiek wycina las. Wkrótce 
nic tu nie zostanie. Jeśli zetniesz to drzewo, uczynisz  nas bezdomnymi. Gdzie będziemy mieć swój dom?

Za ptakami przyfrunęły też dwa motyle:
– Panie, widziałyśmy, co robi człowiek. Ścina jedno drzewo, a potem wraca po następne i następne. Korzenie drzew 
uschną i nie zostanie nic, co podtrzymywałoby ziemię. Kiedy nadejdą ulewne deszcze, grunt osunie się, ziemia zamieni się 
w skorupę, a las stanie się pustynią. Gdzie będą rosnąć kwiaty które nas żywią?

Leśne pszczoły usiadły przy uchu mężczyzny bzycząc:
–Bzz, fruwamy od drzewa do drzewa i z kwiatka na kwiatek, zbierając pyłek. W ten sposób sprawiamy, że wszystkie rośliny
w lesie kwitną i rodzą owoce. Stworzenia w lesie zależą wzajemnie od siebie, a zrujnowany las to zrujnowane życie. Bzz, 
bzzz.
Do  mężczyzny podszedł dzik.

– Panie, ścinasz to drzewo nie myśląc o przyszłości. Co stanie się jutro zależy od tego, co robimy dziś. Ten kto każe ci 
wyciąć drzewo nie myśli o swoich dzieciach, którym przyjdzie żyć w świecie bez drzew.

Do mężczyzny podbiegła także sarenka:
– Czy wiesz, czego potrzebują wszystkie żywe istoty? Tlenu! Jeśli wytniesz las, zniszczysz coś, co daje nam życie! 

Mężczyzna spojrzał na zwierzęta, które zgromadziły sie wokół niego,  i których życie zależało od tego drzewa. Przez gałęzie
wielkiego drzewa przelatywały promienie słońca. Zwierzęta milczały, wpatrzone w drwala. Mężczyzna chwycił siekierę, 
uniósł ramię, stanął, spojrzał na zwierzęta. Zrozumiał co chciał uczynić Naturze.

Odwrócił się i począł iść w stronę skraju lasu. Zwierzęta ucieszyły się,  a las znów tętnił życiem.

http://www.michalzarzycki.pl/2011/12/drzewo-zycia/


Co oprócz kwiatów przyniosła ze sobą pani Wiosna? Dorysuj lub naklej, co chcesz. 



CZY  WIESZ,  JAK  NALEŻY  SEGREGOWAĆ  ŚMIECI?

 POŁĄCZ  LINIĄ  ŚMIECI  Z  WŁAŚCIWYM  POJEMNIKIEM  NA  ODPADY
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