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Wiosną na drzewie się zieleni,
ale opada na jesieni.
(liść)

Rys. Ada Budny Gr. V

Kolorowe i pachnące,
zakwitają wiosną.
Można spotkać je na łące.
W parku i w ogródku rosną.
(kwiaty)
Rys. Maja Wilk Gr. III

Zakwitły krokusy, ptaki przylatują.
Jaką porę roku radośnie zwiastują?
Cóż to za pora roku radosna,
wokół zielono - to przyszła … .
(wiosna)

Rys. Maja Dębińska Gr. III

Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo „pan” w nazwie ukrywa?
(tulipan)
Rys. Marcel Kosowski Gr. III
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Bydgoszcz wierszem pisana
Bydgoszcz jest piękna i ciekawa,
można ja zwiedzać już od rana.
Wyspa Młyńska z piękną wodą i trawą,
na której można się zrelaksować lodami i kawą.
Fontanna w Dzielnicy Muzycznej kolorami się mieni, a jej muzyką ludzie
zaciekawieni.Opera Nowa, Fontanna Potop to również miejsca ciekawe,
można się wybrać w wolne popołudnie i na pewno nikomu nie będzie
nudno. Do Myślęcinka na rower albo na rolki, tak można spędzać gorące,
letnie wieczorki.
Marta Szatkowska - mama Michaliny z Gr. III

Bydgoszcz...
Nasze miasto ukochane,
Zimą szare, ponure... Często
niezadbane.
Lecz to się już zmienia...
Zielone płuca Naszego regionu
budzą się do życia.
Nastał dla Naszego miasta czas
wspaniały.
Dywany
barwnych
kwiatów,
Rys. Aleksander
Pioterek
Gr. V
Cieszą nasze oczy.
To Bydgoszcz budzi się do życia,
niczym kolorowy motyl...
Anna Pioterek - mama Olka z Gr. V

Gdy nad Brdą spaceruję,
nic brzydkiego mnie w oczy nie
kłuje.
Wszędzie w Bydgoszczy zielono
i dzieci bawią się tu wesoło.
Wspaniałe szkoły, parki,
przedszkola,
a także Wyspa Młyńska ulubiona.
Tu każdy znajdzie coś dla siebie
i poczuje się jak w niebie.

Rys. Leon Wnuk-Lipiński Gr. III

Leon Wnuk-Lipinski z Gr. III z siostrą Olgą
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Wiosna tuż, tuż…
W zielonej sukience z rana
przyszła wiosna
roześmiana.
Zimę przegoniła,
kwiaty obudziła.
Skowroneczek się raduje
i dźwięcznie treluje.
Dzieci z Gr. III z panią Izą

Rys. Julia Sikorska Gr. V

Wiosno, czy Ty jesteś radosna?
Wiosną jest świeże powietrze,
a ja chcę unosić się na wietrze.
Oglądać kwiatki nieśmiałe,
słuchać śpiewu ptaków.
bo po prostu wiosna jest radosna.
Ada, Antek , Staś , Ala z Gr. V z panią Olą
,

Rys. Julia Ługowska Gr. II

Idzie wiosna tuż, tuż.
Kwiatki rosną już.
Skowronki śpiewają,
bociany fruwają,
a dzieci je witają.
Zuzia, Maja, Basia z Gr. II
z panią Beatą
Rys. Lidia Schroeder Gr. V
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Wiosna w zielonej sukience
psoci, biega tu i tam.
Z motylami, biedronkami
promieniami słońca gra.

Rys. Martyna Witkowska Gr. II

Poranny śpiew skowronka
wśród zielonych drzew i traw,
obudził wszystkie kwiaty,
owady i robaki.
Dzięki Tobie wiosno
świat jest piękny i radosny.
Matylda i Nina z Gr. IV z panią Lidką
Rys. Matylda Serwinek Gr. IV

Bociek wrócił z daleka.
Wiosna na niego czeka.
Zakwitły pierwsze drzewa.
Skowronek pięknie śpiewa.
Zielona trawka rośnie.
Będzie nam radośnie.
Dzieci z Gr. I z panią Anią

Rys. Iga Zielińska Gr. IV
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Rodzice radzą:
Co można zwiedzić w Bydgoszczy?
Spośród bogatej oferty obiektów, które
warto wraz z dziećmi zwiedzić w naszym
mieście szczególnie polecam: Muzeum
Mydła i Historii Brudu. Poznacie tu
historię higieny, brudu
i produkcji
mydła. Będziecie też mogli samodzielnie
wykonać mydełko lub kupić gotowe
antyalergiczne w muzealnym sklepie;
Manufakturę słodyczy - tutaj dowiecie
się jak przebiega proces produkcji
Rys. Julia Sikorska Gr. V
słodyczy. Będziecie mogli również
samodzielnie wykonać oryginalnego i
smacznego lizaka. W Muzeum Okręgowym im. Leona
Wyczółkowskiego można obejrzeć ciekawe eksponaty oraz skorzystać
z zajęć przygotowanych dla dzieci. W przypadku przedszkolaków
zajęcia te mogą przybliżyć dzieciom m in. sztukę ludową naszego
regionu lub tradycje związane z Wielkanocą czy Bożym Narodzeniem.
Jeśli wolicie z dziećmi aktywnie spędzać czas to zachęcam do
skorzystania z atrakcyjnych placów zabaw: na Wyspie Młyńskiej, w
parku im. Jana Kochanowskiego - to park muzyczny. Miłośników
fauny i flory zapraszam do Parku Kultury i Wypoczynku w
Myślęcinku. Możemy tu zwiedzić Ogród Fauny Polskiej Zoo, Ogród
Botaniczny, stadninę koni, „Zaginiony Świat” czyli ekspozycję
kilkudziesięciu dinozaurów i muzeum „Skarby Ziemi a także umówić
się na ciekawe zajęcia w Centrum Ekologii.
Przyszłych ornitologów na pewno zainteresuje „Papugarnia” ,
która mieści się przy ul. Grunwaldzkiej. Można tu zobaczyć wiele
gatunków egzotycznych papug.
Iwona Smoczyńska - babcia Antosia Marczaka z Gr. V
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Niedaleko Starego Rynku
jest Wyspa Młyńska na której latem
odbywają się koncerty i imprezy
plenerowe. Z wyspy Młyńskiej
widać gmach Opery, a przy
nabrzeżu jest letnia estrada. Mostek
łączący operę z wyspą Młyńską jest
pełen kłódek, które zawieszają
zakochani. W bocznej uliczce od
Starego Rynku mamy Muzeum
Mydła i Brudu. Można tam poznać
historię mydła i wcześniejsze
sposoby prania. Z ulicy Mostowej
jest piękny widok na budynek starej
poczty i spichlerzy.
Niedaleko Filharmonii park
im. Kochanowskiego w którym jest
Rys. Amelia Łaszkiewicz Gr. V
grający plac zabaw. Można podziwiać
piękny mural Rejewskiego, który
rozszyfrował w czasie wojny szyfr Enigmy. Na placu Wolności znajduje się
fontanna „Potop”.
Można też zwiedzać różne
muzea
m.in. Muzeum Wojsk
Lądowych, Muzeum Wodociągów,
Exploseum, Muzeum Fotografii czy
też Wieżę Ciśnień. Warto pamiętać o
parku w Myślęcinku gdzie mamy
przepiękny Ogród Botaniczny oraz
ZOO.
Aleksandra Zielińska - mama Igi z Gr. IV

Lista atrakcji
turystycznych jest bardzo
długa. Obowiązkowym
punktem jest Leśny Park
Rys. Julia Sikorska Gr. V
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Kultury i Wypoczynku zwany potocznie Myślęcinkiem oferujący atrakcje na świeżym powietrzu, lasy, parki i jeziora: m.in.
Ogród Fauny Polskiej i Ogród Botaniczny, ośrodek rekreacji konnej
oraz Park Rozrywki.
Również Wyspa Młyńska w centrum miasta zaoferuje nam
kilkanaście obiektów rekreacyjnych i kulturalnych m. in Operę Novą,
Spichlerze, Muzeum Okręgowe - które w ostatnim czasie wzbogaciło
się o skarb z XVII wieku, znaleziony pod posadzką Katedry
Bydgoskiej. Koniecznie trzeba przejść się również Mostem Miłości, na
którym zawieszono już tysiące kłódek.
Muzeum Mydła i Historii Brudu
zaoferuje nam eksponaty związanie z
higieną oraz historią produkcji mydła.
Dla tych młodszych i starszych
powstało
Muzeum Wodociągów,
które w sposób doświadczalny
opowiada o obiegu wody w przyrodzie
oraz historię jej pozyskiwania.
Dodatkową
atrakcją
jest
taras
widokowy na miasto dostępny z Wieży
Rys. Julia Sikorska Gr. V
Ciśnień.
Na
osłodę
odwiedźmy
Manufakturę słodyczy, gdzie zjemy
własnoręcznie wykonanego lizaka lub czekoladę.
A na koniec dnia zapraszamy do Papugarni, gdzie będziemy
mieli okazję by papugi usiadły nam na ramieniu i jadły nam z ręki.
Kamila Mazalon - mama Izy z Gr. V

W Bydgoszczy jest wiele pięknych miejsc, które warto
odwiedzić. Wyspa Młyńska znana jest wszystkim Bydgoszczanom i na
pewno warta odwiedzenia przez turystów. Przy okazji spaceru
zielonymi ścieżkami można rozkoszować się widokiem rzeki, która
daje ochłodę w upalne dni. Zachwycać się również obecnością Opery
Nova, która pełni ważną funkcję w życiu kulturalnym miasta.
Anna Weiher-Zielińska - mama Kacpra Zielińskiego-Weiher z Gr. IV
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Niewątpliwie obowiązkowym miejscem, które należy poznać
w Bydgoszczy jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.
Jest to kompleks leśny o powierzchni ponad 800 ha, zaadaptowany pod park
miejski, co czyni go największym tego typu parkiem w Polsce. Naturalnymi
atrakcjami Myślęcinka są stawy, wokół których sezonowo pojawiają się
liczne gatunki ptaków (mewy śmieszki, rybitwy, żurawie). Zimą stawy
doskonale służą do jazdy na łyżwach. Kolejnym dominującym elementem
parku są lasy, w których oprócz biegaczy spotyka się rowerzystów MTB
z uwagi na liczne pagórki, wzniesienia i rampy dla rowerów.
W lasach Myślęcinka nie brakuje również amatorów grzybobrania
czy zorganizowanych grup nordic walking, korzystających m.in. z tzw.
ścieżki zdrowia, przez
wielu zapomnianej,
a umożliwiającej
wykonanie wielu
ciekawych ćwiczeń
i to wszystko „w środku
lasu”. Jednym
z najpopularniejszych
miejsc w Myślęcinku jest
Polana Różopole,
na której odbywają się
liczne koncerty, festiwale,
pikniki.
W Myślęcinku koniecznie
należy odwiedzić ogród
zoologiczny (ZOO) z parą tygrysów
Rys. Aleksandra Sutkowy Gr. III
amurskich
i pawilonem Akwarium Terrarium,
jako obecnie największymi atrakcjami ZOO.
W Ogrodzie Botanicznym (wstęp wolny), najpopularniejsze jest Alpinarium,
urokliwa imitacja terenów górskich ze skalnymi ścianami, graniami, żlebami,
piergami i wąwozami. W Myślęcinku działa Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Ekologicznej, zimą można skorzystać z Stoku Narciarskiego. Jest
to miejsce, w którym można się zakochać, a na pewno przyjemnie i ciekawie
spędzić czas.
Paweł Sutkowy - tata Oli z Gr. III
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Wielkanocne zwyczaje
w różnych regionach Polski
Na Kujawach Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień.
Święci się tego dnia Tradycyjne Palmy Kujawskie , które kiedyś były
bardzo skromne. Najpiękniejszą palmę układa się za świętym obrazem
i przechowuje do następnej Wielkanocy.Wielka sobota to czas
święcenia pokarmów. W koszyczku układamy : chleb , jajka , sól ,
chrzan , szynkę, babkę drożdżową i baranka z masła, z oczkami
z pieprzu. Malowane jajka na Kujawach nazywamy kraszankami.
Wielkanocny zwyczaj polewania wodą , czyli dyngus
przybrał tutaj formę społecznej zabawy - doskonała
zabawa pomiędzy chłopcami i dziewczynkami , którą
nazywamy " Wywołanką ". Kiedyś podczas śniadania
wielkanocnego łykano ” bagniątka ” zwane też
„ kotkami ” dla zdrowia.
Renata Jurecka - babcia Marcela z Gr. III i Alana z Gr. V

Rys. Jaś Grochowski Gr. III

Na kujawskim świątecznym stole
królują kraszanki, czyli barwione
jajka, na których następnie
wydrapywane są świąteczne
wzorki.
Ślązacy w Wielki Piątek mają
ścisły post, który obejmuje także
zakaz oglądania telewizji
czy słuchania radia.

Rys. Cezary Lewandowski Gr. V
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Znanym zwyczajem na Kaszubach jest zdecydowanie śmigusdyngus. Zamiast lania wodą smaga się po łydkach i nogach gałązką
jałowca. W nocy z Wielkiej Niedzieli na Wielkanocny Poniedziałek
mieszkańców małopolski odwiedzają straszne zjawy, dziady i stwory,
które nic nie mówiąc, żądają datków.
Patrycja Kaszyńska - mama Anieli z Gr. I

Zapewne zwyczaje związane ze Świętami Wielkiej Nocy w moim
województwie nie różnią się specjalnie od
tych w innych regionach Polski.
Najważniejszy okres jak wiadomo
rozpoczyna się Niedzielą Palmową, kiedy
to podczas Mszy Św. święcone są palmy.
Głównym ich „składnikiem”
są gałązki brzozy z powoli rozwijającymi się
liśćmi, wierzby, czyli tzw. bazie lub gałązki
bukszpanu. Do tego dokłada się kwiaty i
wstążki. Szczególnym symbolem są żonkile,
Wszak Wielkanoc wiąże się
z powrotem wiosny, zatem nie brak kolorów
i zapachów odradzającej się przyrody.
Rys. Liwia Glonek Gr. V

Rys. Alicja Grochecka Gr. V

Każdy stara się wziąć udział
w liturgiach Wielkiego Tygodnia.
Ważnym wydarzeniem są inscenizacje
Drogi Krzyżowej, niejednokrotnie
prowadzonej ulicami miast. Dla dzieci
atrakcją zawsze było pójście
ze święconką, pięknie przystrojonym
koszykiem przepełnionym smakołykami
podawanymi później na świąteczny stół.
A najbardziej oczekiwanym przez
dzieci zwyczajem będzie oczywiście
śmigus-dyngus!
Anna Heinowska - mama Agaty z Gr. II
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Kuchenny parapet jest
wspaniałą przestrzenią, którą
możemy zagospodarować
do uprawiania różnych warzyw,
kwiatów lub ziół. W doniczkach
ustawionych przy oknie z łatwością
możemy wyhodować bazylię, miętę
albo nawet marchewkę, czy też
szczypiorek. Zielony ogródek
na parapecie warto zrobić ze swoimi
Rys. Maja Zielińska Gr. II
dziećmi. Będzie to dla nich ciekawe
doświadczenie. Nasze pociechy mogą razem z nami siać, sadzić
i pielęgnować warzywa, owoce oraz kwiaty. Możemy wspólnie
zasiać rzeżuchę, zioła, kiełki, hodować pomidory
czy szczypiorek. Wspólnie
obserwować wzrost roślin,
podlewać je i wyrywać
chwasty. Wszystkie
te czynności są ważne, gdyż
uczą wrażliwości i szacunku
do przyrody. Czas wspólnie
spędzony na „domowym
ogrodnictwie” na pewno
zbliży domowników do siebie.
Radosław Babicz - tata Lenki z Gr. II
Rys. Marysia Dudziak Gr. II
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Uprawa ziół nie jest trudna. Poradzi sobie z nią każdy.
Wystarczy jedynie kawałek przestrzeni na parapecie w kuchni, gdzie
przy odrobinie cierpliwości możemy stworzyć własną Prowansję.
Zielony arsenał pachnących ziół staje się
inspiracją dla nowych przepisów kulinarnych.
To aromatyczny dodatek do potraw
poprawiający ich smak i zapach.
Zioła uprawiane w domu na parapecie to
doskonały sposób, aby mieć je świeże przez
cały rok. Można komponować ich różne
zestawy, które stanowią element wystroju
kuchni zmieniając ją w pogodne i zielone
miejsce.
Tak w krótkich słowach można opisać korzyści
płynące z założenia ogródka na parapecie.
Magda Dłutkowska - mama Alicji z Gr. V

Rys. Leonard Kułakowski Gr. I

Oczywiście, że jest przydatny.
W każdej chwili możemy do niego sięgnąć po świeże przyprawy i zioła przez
co nasze potrawy nabierają lepszego smaku, aromatu i wyglądu. Świeża
bazylia do pomidorków czy szczypiorek do jajecznicy... Taki zielony ogródek
może być inspiracją dla dzieci i nauczenia ich od najmłodszych lat jedzenia
„zieleniny”
Marta Wysmolińska - mama Miłosza z Gr. III

Rys. Maksym Lysyi Gr. I

Dzieci mogą własnoręcznie
posiać lub posadzić nasionka, np. fasoli
lub cebulki różnych roślin, podlewać je i
bacznie obserwować jak rosną każdego
dnia. Dowiadują się również czego
rośliny potrzebują do wzrostu, mogą
omawiać kolejne etapy rozwoju, wiedzą
jak o nie dbać i ile dobrego rośliny
dają ludziom.
Piotr Dębiński - tata Mai z Gr. III
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Pomysł by parapet stanowił swego rodzaju zieloną bądź kolorową
oazę jest dobrym pomysłem, na który każdy zwróci uwagę. Jeśli mamy
kawałek wolnej powierzchni, gdzie nikt nie pozostawi odcisku swej dłoni
lub stopy, gdzie nikt nie zniweczy owoców naszej pracy
to śmiało możemy inwestować w ten pomysł.
Mateusz Witkowski - tata Łucji z Gr. I

Nie każdy ma własny ogród lub działkę. Dlatego
wiosną, latem i jesienią fajnie jest zasadzić w
mieszkaniu
na
balkonie
lub
parapecie rośliny. Mogą to być kwiatki, ale także
zioła, a nawet owoce i warzywa. W ten sposób
możemy posadzić małe pomidorki, słodkie
maliny, poziomki lub truskawki w doniczkach.
Gdy urosną i zaczerwienią się można je zjeść
prosto z krzaczka. Szczypiorek czy bazylię
możemy zrywać i dodawać do obiadu lub
kanapek. Taki ogródek balkonowy lub
Rys. Oliwia Górska Gr. I
parapetowy sprawi nam dużo radości, ale
musimy pamiętać o podlewaniu naszych roślin!

Rys. Sara Wąsikowska Gr. I

Elżbieta Lewandowska - babcia Olka z Gr. V i Patrycji z Gr. I

Uprawa ziół w domu jest łatwa, przyjemna i daje dużo
radości oraz oczywiście smaku i aromatu. Nic tak
przecież nie wzbogaca dań, jak pachnące listki. Nie
można pominąć również tego, że zioła z parapetowej
uprawy są o wiele tańsze od tych, które pochodzą ze
sklepu. Zioła z mojej uprawy smakują
najbardziej na świecie.
Rys. Gabriel Łukasik Gr. I
Paulina Maciejewska – mama Kuby z Gr. IV
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WIOSENNY DESZCZYK

W niedzielę po południu

poszła na spacer do

Basia jeździła na rowerze

po alejkach.

siedzieli na ławce.

a

gazetę

czytała książkę

. Nagle na niebie pojawiły się

i zaczął padać wiosenny

Na szczęście

i

miała duży

schowali się przed

.

.

,

.

Rys. Alicja Dłutkowska , Liwia Glonek, Amelia Łaszkiewicz, Cezary Lewandowski z Gr. V
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Mazurek wielkanocny
Fotoreportaż z przygotowania wypieku i przepis
Składniki
1,5 szklanki mąki
2 kopiaste łyżki cukru pudru
20 dag masła
3 żółtka
Masa kajmakowa
2 szklanki mleka
2 szklanki cukru
1-2 łyżki masła

Poproś do pomocy osobę dorosłą !

Do miski włóż: miękkie
masło, cukier, żółtka.
Połącz składniki. Teraz
dodaj mąkę, połącz
wszystko, uformuj kulkę.
Włóż ją na kilkanaście
minut do zamrażarki.

Po wyjęciu z zamrażarki uformuj
spód ciasta. Można też uformować
boczne wałeczki. Ponakłuwaj
ciasto widelcem.
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Wstaw do piekarnika.
Piecz w temperaturze 1501600C około 15-20 minut
aż się zarumieni.

Teraz przygotuj masę.
Zagotuj mleko i cukier i dodaj masło. Gotową masę
wylej na upieczony spód. Udekoruj placek bakaliami.

Gotowe. Super zabawa.

Mazurek przygotował Tymon Przedborski z Gr. III z mamą Malwiną.
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Znajdź drogę do koszyczka. Pamiętaj, żeby zebrać
wszystkie pisanki.

Źródło: Kolorowanka „Wiosenne niespodzianki, pisanki”
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ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Rys. Julia Sikorska Gr. V

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
pogody ducha, wiosennego nastroju podczas
rodzinnych spotkań oraz smacznego jajka i mokrego
Śmigusa Dyngusa
życzą Dyrektor, Pracownicy i Dzieci Przedszkola nr 16.

82 NUMER GAZETKI ZREDAGOWAŁY PANIE:
Anna Bednarek, Aleksandra Zysk, Elżbieta Sergot ( korekta)
wspólnie z Rodzicami, Dziadkami i Dziećmi
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