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Majowe   święta 

Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

 1    maja 

 Święto   Pracy – Międzynarodowy   Dzień 
Solidarności    
  Ludzi    Pracy 

 Międzynarodowe Święto Pracy zostało     

 ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę    

 w 1891 r. dla upamiętnienia wcześniejszego   

 o pięć lat protestu robotników w Chicago,    

 krwawo stłumionego przez policję.        

W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane 

przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. 

Po wojnie zaś przeobraziły się w propagandowy rytuał, mający system 

legitymizować. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała 

w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Dziś 1 maja jest dniem 

ustawowo wolnym          od pracy. W wielu miejscowościach odbywają się marsze i 

okolicznościowe uroczystości. 

1 maja obchodzimy także katolickie święto Józefa Rzemieślnika. W tym dniu 

Kościół w sposób szczególny pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno          

w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich                      

i narodowych. 

2    maja 
Dzień   Flagi   Rzeczypospolitej   Polskiej,   Dzień Polonii   i   Polaków   za   Granicą 

 Dzień Flagi obchodzimy na mocy    

 nowelizacji ustawy o godle, barwach    

 i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej,   

 uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. 

 Polskie barwy narodowe wywodzą   

 się z barw herbu Królestwa Polskiego  

 i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.  

 Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej,    

 czyli oficjalnego symbolu państwa od   

 średniowiecza: białego orła na czerwonym tle. 

Warto wiedzieć, że kolor czerwony na naszej fladze to karmazyn (do 1927 r. 

cynober), a biały jest srebrnobiały – nie śnieżnobiały. 

Po roku 2000 powszechne stało się noszenie 2 maja biało-czerwonej kokardy 

narodowej, który to zwyczaj spopularyzował prezydent RP Lech Kaczyński. Jest on 

kontynuowany przez jego następców – Bronisława Komorowskiego i obecnie 

Andrzeja Dudę. 



3 maja 

 Święto   Narodowe   Trzeciego    Maja   –   228.   rocznica    uchwalenia   Konstytucji    3    
maja 

 

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie      

i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację 

władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony     

3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów  

Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska. Zawierał    

wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. 

Konstytucja 3 maja m. in. zmieniła ustrój państwa na monarchię 

dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, 

wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz 

zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też 

formalnie liberum veto. 

W minionych latach zgodnie z tradycją w Warszawie tego dnia 

odbywała się wielka defilada Wojska Polskiego oraz służb 

mundurowych. 

 

Nietypowe święta – Maj 

1 maja - Ogólnopolskie Święto Kaszanki 

2 maja -  Dzień Grilla 

3 maja - Dzień Słońca, Dzień bez Komputera 

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka 

5 maja - Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień bez Makijażu 

6 maja - Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

8 maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża  

              i Czerwonego Półksiężyca, Narodowy Dzień Zwycięstwa 

9 maja - Dzień Unii Europejskiej 

11 maja - Dzień bez Śmiecenia 

12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek  

14 maja - Dzień Farmaceuty 

15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodzin, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki  

16 maja - Dzień Straży Granicznej 

18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów 

19 maja - Dzień Dobrych Uczynków  

21 maja - Dzień Kosmosu  

22 maja - Dzień Praw Zwierząt  

24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych  

30 maja - Dzień Soku 



Najdrożsi Rodzice !  

 
Już nie długo będziemy obchodzić Wasze święto - Dzień Mamy i Taty, dlatego też     

z tej okazji pragniemy życzyć Wam stu lat życia w uśmiechu  i radosnych oddechów, 

milion chwil bez złości i wszelkiej pomyślności! 

 
   Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Przedszkola           

                                    oraz Wasze kochane dzieci.  

 
„Bukiecik dla mamy” 

Dziś dla ciebie mamo 

Świeci słońce złote 

Dla ciebie na oknie 

Usiadł barwny motyl                                                                                                        

Dziś dla ciebie mamo 

Płyną białe chmurki 

A wiatr je układa 

W świąteczne laurki      

Dziś dla ciebie mamo 

Śpiewa ptak na klonie     

I dla ciebie kwiaty 

Pachną też w wazonie 

Dzisiaj droga mamo 

Masz twarz uśmiechniętą  

–Niechaj przez rok cały  

Trwa to twoje święto„                                                                                          „Prezencik dla taty” 

Mój Tata jest duży jak wieża, 

a nogi ma długie jak struś. 

Przedwczoraj pokazał mi jeża 

i liczyć nauczył do stu. 

Usmaży jak nikt jajecznicę 

i guzik przyszyje raz dwa. 

Gdy razem idziemy ulicą, 

to powie gdzie mazda, gdzie fiat. 

Na mapie pokaże mi Paryż, 

a w parku wiewiórkę i psa. 

Opowie jak dawniej bywało, 

gdy Tata był mały jak ja. 

Mój Tata to wszystko potrafi 

i rower naprawi mi sam. 

On wie co jadają żyrafy 

i gdzie nosorożec chce spać. 

Czasami mój Tata jest smutny, 

zmęczony, lub boli go ząb. 

Ja staram się siedzieć cichutko 

i nie denerwować go. 

 



„Matki dają naszemu duchowi ciepło, a ojcowie – światło.”   -   Jean Paul Sartre 

Mamo, tato poczytaj mi…..  

 

CZAR DLA MAMY – Joanna Papuzińska      

  

Od rana do wieczora gospodarowaliśmy  

w kuchni, a mama odpoczywała. Były to  

jej imieniny, a u nas w dodatku jest taki 

zwyczaj, że tego dnia mama nie może nawet 

dotknąć się żadnej roboty. Usiedliśmy do 

kolacji przy odświętnie nakrytym stole. 

Czekaliśmy na tatę, który znów na kilka dni 

wyjechał i właśnie dziś wieczorem miał 

wrócić. Opowiadaliśmy sobie różne historie. 

Najwięcej mówił, jak zawsze, nasz najstarszy 

brat. Wyczytywał on z gazet wszystko o 

nowych wynalazkach i maszynach, a potem 

opowiadał nam to.  

- Czy słyszeliście o poduszkowcach? - zapytał. Nie słyszeliśmy o tym nigdy, więc 

nasz najstarszy brat opowiedział nam o nowych latających pojazdach, które tak 

właśnie się nazywają. Naszej mamie najbardziej podobało się to, że poduszkowce 

latają nisko nad ziemią, nie tak jak samoloty. - Wyobrażacie sobie? Toby dopiero 

było przyjemnie przelecieć się nad samym miastem w taki piękny wieczór jak 

dzisiejszy! Zobaczyć je z góry, jakby się było gołębiem lub jaskółką! Chciałabym, 

żeby nam się coś takiego zdarzyło. Nie musiałby to nawet być poduszkowiec, 

wystarczyłaby zwykła poduszka! W tej samej chwili, gdy mama wypowiedziała   

to życzenie, nasz tapczan jęknął, stęknął. Wieko podniosło się. Wyskoczyły z niego 

po kolei nasze poduszki i zawisły w powietrzu. - Szalona okazja! - ucieszyła się 

mama.  

- Widać to jakiś prezent imieninowy dla mnie. Siadajmy! Lecz nim wdrapaliśmy się 

na poduszki, w drzwiach stanął tata. A trzeba powiedzieć, że nasz tata nigdy nie 

przepadał specjalnie za czarami. - Co tu się dzieje? - zawołał. - Co znowu wyrabiacie? 

- Wybieramy się na spacer! - krzyknął nasz najmłodszy brat. - Siadaj  

z nami!- O, nie! Macie coraz bardziej szalone pomysły! Co powiedzą ludzie, gdy 

zobaczą cię, Marysiu, fruwającą nad rynkiem? Tymczasem z tapczanu wyskoczyła 

już piąta poduszka i leciała prosto na tatę. -Nic z tego! - powiedział tata. - Zresztą 

będzie mi potem dokuczał reumatyzm, jak mnie za bardzo przewieje. Lećcie sobie 

sami, skoro już musicie. Cztery nasze poduszki, gdyśmy tylko na nich siedli, 

wypłynęły przez okno na dwór. Wyminęliśmy krzaki jaśminu, kwitnące w ogródku,  

i zaczęliśmy wznosić się do góry. Gdy byliśmy na wysokości czubków topoli, coś 

nagle zafurczało za nami. To doganiał nas tatuś na swojej poduszce. - Niech tam, 

ja z wami! Przecież dziś imieniny mamy! I dalej polecieliśmy już wszyscy. Naokoło 

była ciemna, ciepła, pachnąca noc. Poszewki i falbanki furkotały na wietrze, tak 

jakby każda poduszka miała swój motorek. Tuż, tuż pod nami migotało światełkami 



nasze miasto. Widać było w mroku domy, dzwonnicę, park, naokoło - pola, a dalej 

czarne plamy lasów. - Patrzcie, dopiero teraz widać, że mieszkamy naprawdę            

w małym miasteczku - powiedziała mama. - Patrzcie, tymi poduszkami można 

sterować! - zawołał tata. - Kiedy rozpinam marynarkę, wiatr stawia większy opór       

i leci się wolniej. Kiedy zapinam - to szybciej! Zaczęliśmy wszyscy próbować. W ten 

sposób okrążyliśmy rynek. - Uwaga! - krzyknął tata. - Musimy już wracać! Poduszki 

opadają! Rzeczywiście nasze pojazdy opuszczały się coraz niżej. Ledwo, ledwo 

udało nam się dojechać na nich do ogródka. Dotykaliśmy nogami ziemi. Potem 

musieliśmy już wziąć poduszki pod pachę i wejść z nimi po schodach. - Nic nie 

szkodzi! - rzekł tata do mamy. - Uważam, że była to całkiem niezła przejażdżka. 

Udał ci się, Marysiu, ten czar! - Kiedy to nie ja czarowałam! - sprzeciwiła się mama. 

- Ja się nie znam na takich wynalazkach. Całą drogę właśnie zastanawiam się, kto to? 

Mama przyjrzała się nam po kolei.- No, który i jak to zrobił? - zapytała, jak wtedy, 

gdyśmy coś przeskrobali. - Ja - przyznał się nasz najstarszy brat. – Pamiętacie 

baloniki, które kupowaliśmy na defiladzie? Te, co same leciały do góry? Wypuściłem 

z nich gaz i napompowałem nim poduszki. Tylko za bardzo się śpieszyłem, nie 

zaszyłem dobrze poduszek i dlatego gaz zbyt wcześnie uciekł. Chciałem zdążyć 

przed powrotem taty, ale mi się nie udało. - Właśnie, że ci się udało - powiedziała 

mama. – Nie widzisz, że tata nareszcie przekonał się do naszych czarów?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pół godzinki dla rodzinki… 

 
Przykłady zabaw rozwijających umiejętności językowe i komunikacyjne: 

 

,,Jeżeli..., to...” 

 

Pomoce: Ilustracje przedstawiające różne zdarzenia, pory roku, pory dnia, zjawiska atmosferyczne,  

w tym tzw. obrazki główne (np. obrazek przedstawiający zimę), a do każdego z nich kilka 

obrazków tematycznie związanych i kilka nie kojarzących się z tematem (np. z zimą: bałwan, kąpiel 

w jeziorze, jazda na sankach, szalik i czapka, sandały, choinka). Format lustracji głównej powinien 

być większy od pozostałych. 

Przebieg zabawy 

Dzieci siadają w kole, kładziemy przed nimi główny obrazek (np. zimę) oraz mniejsze (bałwana, 

kąpiel w jeziorze, dziecko jadące na sankach, szalik, czapkę, rękawiczki, foremki  do piasku, 

wiaderko i łopatkę, kwitnące gałązki itd.). Wybieramy jeden mały obrazek tematycznie związany z 

zimą (np. rękawiczki), kładziemy go obok obrazka głównego i wypowiadamy zdanie, przykładowo: 

Jeżeli będzie zima ,to założę rękawiczki. Następnie każde dziecko uczestniczące w zabawie buduje 

zdanie według podanego schematu:  

Jeżeli będzie zima, to... Małe obrazki stanowią pomoc w układaniu zdań. Należy jednak zachęcać  

dzieci do samodzielnego wymyślania zdań-już bez pomocy obrazków. Każde dziecko powinno 

ułożyć przynajmniej jedno zdanie i przynajmniej jednokrotnie powtórzyć ćwiczoną konstrukcję. W 

dalszej części zabawy możemy zaproponować inną konstrukcję zdaniową, np. Założę rękawiczki, 

ponieważ jest zima lub Jest zima, dlatego zakładam czapkę i szalik, lub Kiedy będzie zima, 

założę...Każdą ćwiczoną konstrukcję zdaniową wszystkie dzieci powtarzają przynajmniej jeden raz. 

 

Wywiady nie od parady 

 

Pomoce: Mikrofon, fragment zarejestrowanego na taśmie video lub magnetofonowej wywiadu z 

programu telewizyjnego. 

Przebieg zabawy 

Wprowadzeniem w zabawę jest wspólne obejrzenie na video wywiadu. Następnie zwracamy uwagę 

na formę rozmowy: dziennikarz zadaje pytania, udzielający wywiadu odpowiada. Dzieci starają się 

zapamiętać jak najwięcej sposobów formułowania pytań i zwrotów grzecznościowych, np. 

Dlaczego....?, Z jakiego powodu,,,,?, Jak Pan sądzi....?, Kiedy....?, Jak długo....? Dzieci wspólnie 

ustalają tematykę wywiadów i łączą się w pary dziennikarz rozmówca. Podczas zabawy każde 

dziecko powinno wystąpić w obu tych  rolach. Dzieci przygotowują wywiad, a następnie prezentują 

umiejętności dziennikarskie  dla wszystkich uczestników zabawy. Aby wzmocnić atrakcyjność 

zabawy, a tym samym  umiejętność prowadzenia rozmowy w formie wywiadu, jako rozmówców 

można  zapraszać różnych gości (rodziców, starsze rodzeństwo czy innych członków rodziny}. 

Uwaga Aby rozwijać umiejętności komunikacyjne w różnych sytuacjach, możemy prezentować 

dzieciom nagrania video lub magnetofonowe, na których nagrane będą wypowiedzi towarzyszące 

różnym sytuacjom i okolicznościom, np. składanie życzeń, podziękowań, ogłoszenie komunikatów, 

podawanie informacji. Dzieci mogą się wcielać w różne postacie występujące w określonych 

sytuacjach, wykorzystywać rozmaite rekwizyty i formułować wypowiedzi stosownie do 

okoliczności. 

 



Coś dla młodszego przedszkolaka… 

 

 

 

 



Coś dla starszego przedszkolaka… 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wiosenne ciasteczka  

 

Składniki: 

• 1 kostka masła lub margaryny 

• 2 szklanki mąki 

• 1 żółtko 

•  łyżeczka proszku do pieczenia 

• 1 torebka cukru waniliowego 

• 2 łyżki kwaśnej śmietany 

• pół szklanki cukru 

• kolorowe posypki  
 

Wykonanie: 

Masło posiekaj, wymieszaj z mąką, dodaj pozostałe składniki. Zagnieć ciasto. Włóż ciasto 

do lodówki na około pół godziny. Rozwałkuj je i wycinaj wiosenne kwiaty. Piecz 10 min w 

temperaturze 180-200 stopni Celsjusza 

Udekoruj wiosennie! 

 

Placuszki serowo - jogurtowe  

 Składniki: 

• 6 czubatych łyżek mąki, 

• 150g chudego białego sera, 

• szklanka gęstego jogurtu naturalnego, 

• łyżka cukru, 

• szczypta soli, 

• duża szczypta proszku do pieczenia, 

• 2 jajka. 

Przygotowanie:: 

Jajka rozkłócić, dodać jogurt, proszek do pieczenia, sól i cukier. Krótko ubić. Stale ubijając, 

stopniowo dosypywać przesianą mąkę. Ciasto powinno mieć konsystencję śmietany. Ser rozgnieść 

widelcem, dodać do ciasta, wymieszać. Kłaść łyżką małe porcje ciasta i smażyć z obu stron na złoto 

na odrobinie oleju. Podawać oprószone cukrem pudrem lub z dodatkiem ulubionych konfitur.  

 

SMACZNEGO !!       

 

Wszystkie informacje i obrazki zostały zaczerpnięte z różnej literatury i Internetu.  
Gazetkę  redagowała:  Beata Mazur 


