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Rys. Anna Sobolak Gr. III

My przedszkolacy mroźnej zimy nie
lubimy i dlatego za wiosną już bardzo
tęsknimy.
Uśmiechnięte dzieci już witają wiosnę,
słonko mocno grzeje, bardzo jest radosne
Dzieci z Gr. I z panią Mariolą

Rys. Barbara Rogalska Gr. III

Słonko świeci, bociek leci, cieszą się dzieci.
Skowronek śpiewa, zielenią się drzewa, bo
słonko przygrzewa.
Dzieci z Gr. II z panią Anią

Rys. Zuzia Klepaczewska
Gr. III

Przebiśniegi wyszły już,
to znak, że wiosna jest tuż, tuż
Martynka W. Gr. III

Ptaki fruwają i wiosnę
wesołym śpiewem witają.
Konrad J. z Gr. III
Rys. Agata Skupiewska Gr. V

Rys. Marysia Czerwińska Gr. II
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Wiosenne słońce
bardziej jest gorące.
Maja Wilk z Gr. IV

Na wiosennej łące
żabki są skaczące.
Laura Bartnicka z Gr. IV

Rys. Laura Bartnicka Gr. IV

Fiku miku, fiku miku wiosną pąki na patyku.
Agata Zabłotna z Gr. IV

Na wiosennej grządce kwiatki są pachnące.
Mikołaj Kowalik z Gr. IV

Rys. Mariana
Khorenko Gr. II

Czas najwyższy przywitać wiosnę,
by dzieci w końcu były radosne.
Marzą się im wiosenne spacery
i chciałyby wyjąć z piwnicy rowery.
Na wycieczkę z rodzicami pojechać
i się z nimi przy tym dużo uśmiechać.
Dzieci z Gr. V z panią Moniką
Rys. Kalina Domieracka Gr. V

Rys. Aleksandra Sutkowy Gr. IV

Ptaki już przylatują do Polski na wiosnę,
a dni się stają coraz bardziej radosne.
Kwiaty wiosenne już rosną w ogrodzie,
a pszczoły marzą o pysznym miodzie.
Idzie wiosna, jest tuż, tuż,
swoje oczy, więc już zmruż.
Słońce coraz mocniej świeci,
okulary załóżcie dzieci.
Dzieci z Gr. V z panią Moniką
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W Operze Nova są bajki dla dzieci
Olek F. z Gr. V

W Teatrze są przedstawienia dla dorosłych
i bajki dla dzieci
Nicola M. z Gr. V

Rys. Maja Wilk Gr. IV

Można na rzece Brdzie obserwować
auta i rowery wodne
Maks L. z Gr. V

Mamy pomnik Króla Kazimierza
Wielkiego blisko Starego Rynku
Staś W. z Gr. V
Rys. Hanna Stalmierska Gr. IV

Można pójść na Stary Rynek i zobaczyć
w święta bardzo wysoką i ładną choinkę.
W Klubie Sportowym Zawisza jest piłka
nożna i koszykówka.
Koło Ikei jest Family Park. Dzieci mogą
się bawić, huśtać, zjeżdżać ze zjeżdżalni,
rzucać do ludzików kosmitów
Nikodem P. z Gr. V
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Rys. Laura Bartnicka Gr. IV

W Operze Nova byłem obejrzeć balet.
Można pospacerować przy Kanale
Bydgoskim i pływać kajakiem po Brdzie
Antoś M. z Gr. V

Na Wyspie Młyńskiej na Placu Zabaw
jest dużo urządzeń do zabawy dla dzieci
Rys. Agata Zabłotna Gr. IV

Kacper O. z Gr. V

W Filharmonii Pomorskiej można
słuchać różnej muzyki
Bartek K. z Gr. V

Można zwiedzić ZOO w Myślęcinku
Bartek K. z Gr. V

Rys. Zuzia Klepaczewska Gr. III

Można oglądać kamieniczki
na Starym Rynku
Oliwia G. z Gr. IV

Na Starym Rynku jest okno,
w którym pokazuje się Pan Twardowski
Hania S. z Gr. IV

Rys. Karolina Fidik Gr. IV

Idąc na Stary Rynek można
zobaczyć
rzeźbę przechodzącego przez rzekę
Franek K. z Gr. IV

Można pływać tramwajem wodnym
po Brdzie
Marcel K. z Gr. IV
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Rys. Miłosz Wysmoliński Gr. IV

Wielkanoc tuż, tuż ….
W Święta Wielkanocne wszystkie
małe smyki malują pisanki i stroją
koszyki. Tu baranek z cukru, zając z
czekolady, żółciutkie kurczątko i
kawałek baby. Całość do kościoła
zaraz zaniesiemy, bo tymi świętami
bardzo się radujemy.
Dzieci z Gr. I z panią Anią

Rys. Leon Wnuk-Lipiński Gr. IV

Jak radośnie i wesoło śpiewa
gdzieś skowronek.
Idą dzieci ze święconką w sobotni
poranek. Potem świąteczne
śniadanko zjedzą i jajeczkami się
podzielą.
Dzieci z Gr. I z panią Anią
Rys. Julia Korejba Gr. III

Baranek bielutki,
jest bardzo malutki.
Chorągiewką buja,
i beczy: Alleluja!
Na Wielkanoc biją dzwony
i cały świat jest roztańczony.
Dzieci z Gr. III z panią Beatą
Rys. Maja Zielińska Gr. III
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Gdy Wielkanoc przychodzi,
cieszą się starsi i młodzi,
Dzieci na Zająca czekają,
prezentów od niego szukają.

W Wielkanocny poranek na stole,
w owsie siedzi baranek.
Przy nim pisanki kolorowe,
do spożycia gotowe.
Rys. Agata Heinowska Gr. III

Dzieci z Gr. IV z panią Izą

Dzieci już od rana bardzo się
radują, bo razem z rodzicami jajka
malują. Z nich powstaną wspaniałe
pisanki, którymi dzielić się będą
wszyscy w świąteczne poranki.
Dzieci z gr. III z panią Hanią

Rys. Kacper Zieliński Gr. III

Wielkanoc idzie tuż, tuż za wiosną,
z miną bardzo radosną.
Poszukuje już sasanki i ogląda jak dzieci
malują pisanki.
Zajączek przykicał do ogrodu i nie czuje
już chłodu. Słonko pięknie świeci i maluje
uśmiech dzieci.

Rys. Kacper Ochimowski Gr. V

Wielkanocne śniadanko zjemy przy stole, a potem pójdziemy na
spacer na Różopole.
Na śniadanko musi być jajeczko, wtedy dopisze nam zdróweczko.
Dzieci z Gr. V z panią Moniką

8

Zbliża się wiosna, czas przygotować
ogród na jej przyjście. Oprócz sprzątania
po zimie trzeba pomyśleć, co posadzimy
na grządkach. Na pewno znajdą się na nich
piękne i kolorowe kwiatki. Nie zapomnijmy
jednak, by swoje miejsce znalazły też zdrowe
Rys. Wiktor Krawczyk Gr. IV
roślinki. Nasza rodzinka stawia na lecznicze,
przyprawy,
które nie raz ratowały nasze zdrowie w okresie zimy. Tymianek - idealny na
kaszel, majeranek - ma katar, a mięta - na problemy z brzuszkami.
Nie zapominamy też o: marchewkach, cebuli, szczypiorku i rzodkiewkach.
Agnieszka Korejba - mama Adasia z Gr. I i Julii z Gr. III

Rys. Kacper Borowicki Gr. III

Warzywa, owoce, zioła i nasiona są
niezbędnym elementem naszego pożywienia.
Człowiek już od dawna wykorzystywał
lecznicze właściwości roślin. W ogródku warto
posadzić zioła: cząber, lubczyk, majeranek,
rozmaryn, tymianek, bazylię i dziurawiec,
drzewa i krzewy: malina, porzeczka, jałowiec,
dzika róża, dziki bez, lipa;

warzywa które leczą: czosnek, cebula, koper ogrodowy; kwiaty
wykorzystywane w ziołolecznictwie: chaber, lawenda, nagietek, pierwiosnek
lekarski. Miło, a przede wszystkim zdrowo jest mieć ogród, który jest nie
tylko radością dla oczu, ale też może leczyć.
Anna Domieracka - mama Kalinki z Gr. V

Rys. Miłosz Wysmoliński Gr. IV

Rys. Tymon Przedborski Gr. IV
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Żeby cieszyć się zdrowiem i dobrym
nastrojem powinniśmy posadzić w ogródku kilka
zdrowych, pięknych i pachnących roślin. Mogą to
być zioła takie jak: tymianek, bazylia, rozmaryn,
mięta, melisa lub majeranek. Leczą ból gardła,
katar, ból brzuszka i głowy.
Są też nieocenionym źródłem smaku w naszych kuchniach, a dodawane do
potraw potrafią zachwycić każdego nie tylko zapachem. W ogrodzie możemy
także posadzić jabłka, śliwki, gruszki, truskawki, maliny, a także czarną
porzeczkę lub pigwę, gdyż zawierają dużo więcej witaminy C niż cytryny.
Podobnie jest z warzywami. Każdy zna marchewkę, rzodkiewkę, sałatę i
pomidory, ale są jeszcze kabaczki i kalarepa, które również pysznie smakują
i zawierają cenne składniki mineralne.
Izabela Czyżewska – mama Kacpra Z. z Gr. III

Rys. Agata Heinowska Gr. III

Nasz ogród, nawet niewielki – może
stanowić źródło wielu zdrowych roślin.
Dadzą nam wiele witamin, tak potrzebnych
małym dzieciom, szczególnie przy
przeziębieniach. Czerwona i czarna
porzeczka oraz wiśnie to doskonałe źródło
witaminy C.

Także borówka amerykańska, która posiada wiele żelaza jest bardzo
potrzebna. Możemy posadzić także truskawki, czy maliny. Zielony groszek
lub bób jest uwielbiamy przez dzieci ze względu na formę jedzenia, a daje
nam wiele cennych składników, jak żelazo czy cynk.
Anna Heinowska - mama Agaty z Gr. III
Brak własnego przydomowego
ogrodu nie musi być przeszkodą w
uprawianiu roślin. Nawet tak
niewielką przestrzeń jaką jest balkon
możemy wykorzystać i stworzyć sad
owocowy dla naszych pociech.

Rys. Michalina Stuczyńska Gr. II

Małe sadzonki poziomek i truskawek będą nie tylko pięknie się
prezentować w długich doniczkach, ale przede wszystkim nauczą nasze
dzieci podstaw pielęgnacji roślin.
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Nic nie smakuje tak znakomicie, jak
samodzielnie wyhodowane owoce.
Dzieci nauczą się też odrobiny cierpliwości –
zobaczą, że potrzeba czasu, aby owoce
dojrzały w cieple lipcowych dni.

Rys. Marysia Czerwińska Gr. II

Polecamy szczególnie poziomki, które dość szybko rosną, a poszukiwanie
owoców wśród licznych liści jest świetną zabawą nie tylko dla naszych dzieci.
Pozdrawiam i życzę „owocnych” zbiorów!
Marta Kapuścińska-Grzelak - mama Stasia z Gr. II

Rys. Sara Wąsikowska Gr. II

W zdrowym ogródku warto posadzić
takie warzywa jak: rzodkiewka, koper,
pietruszka naciowa oraz różnego rodzaju
zioła. Wśród nich łatwo uprawia się miętę,
bazylię, czy rozmaryn. Ze względu na
wartość dietetyczną warto uprawiać sałatę,
pomidory i ogórki.

Mając w ogródku wolne grządki można zadbać o własną, zdrową
włoszczyznę. Bez większego trudu wyhodujemy marchewkę, seler czy
pietruszkę. Nie zapominajmy również o owocach. Nie ma dla dzieci nic
lepszego jak własne truskawki i maliny z ogródka.
Oprócz nich posadzić możemy również porzeczkę,
jeżynę czy poziomki.
Aby wszystko było smaczne, zdrowe i pełne
witamin nie zapominajmy o odpowiedniej opiece
nad naszym ogródkiem i roślinkami.
Agata Kułakowska – mama Leonarda z Gr. II

Rys. Barbara Rogalska Gr. III

Rys. Lena Babicz Gr. III

Moja babcia bardzo lubi kwiaty.
W swoim ogródku przy domu ma ich
bardzo dużo. Babcia mówiła mi, że kwiaty
nie tylko są piękne i ładnie pachną, ale też
są roślinami, które leczą. Takimi kwiatami
są na przykład: nagietek lekarski,
pierwiosnek lekarski, wrzos zwyczajny.
Maja Wilk Gr. IV
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„Wielkanocny stół”
Nasz ………wielkanocny
haftowany w ………..
W borówkowej zieleni
…………. Skrzydlatych.
Lukrowana …….
rozpycha się na nim,
a przy babie –
mazurek w ……. przybrany.

…….. pachną jak ………
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,
a przy mamie tata
i my.
Wiosna na nas
zza ……. zerka,
a pstrokate ……….
chcą tańczyć oberka.
Autor: E. Skarżyńska
Rys. Basia R., Marcel P., Agata H., Kacper B., Ania S. z Gr. III

.
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JAJKA FASZEROWANE PIECZARKAMI
Składniki:
 majonez (ilość według własnego uznania,
u nas to są zazwyczaj dwie łyżki)
 jajka ugotowane na twardo (my gotujemy
8 sztuk)
 pieczarki
Rys. Maja Rydelska Gr. III
 cebula, sól i pieprz
Przygotowanie:
Obieramy jajka ze skorupek, kroimy każde na pół i wyjmujemy żółtka
ze środka. Następnie pieczarki i cebulę kroimy w drobną kostkę i
podsmażamy na patelni. Jak już ostygną, dodajemy do nich majonez i
przyprawiamy solą
i pieprzem. Wypełniamy połówki jajek przygotowanym farszem. Możemy
podawać posypane rzeżuchą. Smacznego!
Sylwia Jaszkowska - mama Ignacego z Gr. I

MAZUREK BABCI ELI
Składniki:
Na ciasto:
Na masę:
 25 dag mąki
 15 dag
 15 dag
mielonych
masła
migdałów
 10 dag
 30 dag miodu
cukru
 15 dag masła
Rys. Lena Babicz Gr. III
 3 żółtka
Z podanych
szczypta składników
soli
zagniatamy ciasto i wkładamy na godzinę
do lodówki. Następnie rozwałkowujemy i formujemy kształt jaja. Wkładamy
do rozgrzanego do 180 st. C piekarnika - na 10 min. Migdały mieszamy
z miodem i stopionym masłem. Masę wykładamy na ciasto i pieczemy
w 200 st. C około 10 min. Wystudzony mazurek dekorujemy bakaliami.
Wygląda pięknie i jeszcze lepiej smakuje.
Elżbieta Korejba - babcia Adasia z Gr. I i Julii z Gr. III
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BABKA PIASKOWA
Składniki:
1 szklanka cukru
3 jajka
2 szklanki mąki pszennej
0,5 szklanki mleka
1 opakowanie cukru waniliowego
2 płaskie łyżeczki proszku do
pieczenia
 125g margaryny
Sposób przygotowania:








Rys. Lena Brzykcy Gr. IV

Cukier i żółtka zmiksować na puszystą masę. Stopniowo dodać cukier
waniliowy, roztopioną margarynę, mleko. Wsypać mąkę z proszkiem do
pieczenia, na koniec dodać ubite białko. Przelać do formy z kominem.
Piec w 170 stopniach Celsjusza przez 45 minut. Babkę polać lukrem lub
oprószyć cukrem pudrem.
Paulina Pokora - mama Mai z Gr. II

BABKA GOTOWANA
Składniki:
6 jaj
1 margaryna Kasia
1 szklanka cukru
1 szklanka mąki ziemniaczanej
1 szklanka mąki
0,5 paczki proszku do
Rys. Agata Heinowska Gr. III
pieczenia
 olejek migdałowy
Sposób przygotowania:







Margarynę utrzeć z cukrem, dodać żółtka, kartoflankę i mąkę dodawać
stopniowo. Dodać proszek do pieczenia. Ubitą wcześniej pianę z białek
dodawać stopniowo na samym końcu.
Gotować 1 h 20 minut.
Po ostygnięciu polać czekoladą.
Barbara Klonecka - babcia Gabrysi Milczarek z Gr. II
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WIELKANOCNA PIECZEŃ RZYMSKA






Składniki:
1 kg mięsa mielonego
2 jajka
2 cebule

Na masę ziołową:
 5 jajek na twardo
 30 dag szpinaku
 10 dag startego żółtego
sera

majeranek, sól, pieprz

Przygotowanie:
W dużej misce wymieszaj dokładnie mięso,
jajka, posiekaną cebulę i przyprawy. Formę
keksową o wymiarach 26 na 8 cm wyłóż papierem
do pieczenia. Włóż 1/2 mięsa mielonego i wzdłuż
przez środek formy ułóż, jedno za drugim, jajka.

Rys. Maja Rydelska Gr. III

Szpinak i bazylię umyj, osusz, posiekaj i zblanszuj we wrzątku. Następnie
odciśnij na sicie. Połącz ze startym serem i dopraw do smaku solą i pieprzem.
Masę rozłóż po bokach jajka. Na to wyłóż resztę mięsa. Pieczeń rzymską z
jajkiem należy piec przez ok. 60 minut w temp.180 stopni C.
Można podawać na ciepło i zimno. Smacznego.
Krystyna Sójka – babcia Leny z Gr. IV

ROLADKI Z SZYNKI
Składniki:
6 dużych plastrów szynki
200 gr tłustego białego sera
2 łyżki majonezu
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka posiekanego koperku
1 łyżka posiekanego
Rys. Kacper Hordyński Gr. III
szczypiorku
Utrzyj w misce biały ser z majonezem, sokiem z cytryny.
Dodaj koperek, szczypiorek oraz przyprawę w mini kostkach Knorr.
Ponownie utrzyj tak, aby wszystkie składniki się połączyły. Masę wstaw na
godzinę do lodówki. Nałóż na każdy plaster masę serową i zwijaj za pomocą
folii. Roladki schłodź w lodówce przez godzinę. Przed podaniem roladki
pokrój na 2 cm. kawałki.
Elżbieta Babicz - babcia Lenki z Gr. III
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Wybierz się z listą poszukiwacza na wiosenny spacer.
Pokoloruj rośliny, owady i ptaki, które odnalazłeś.
W pustych miejscach narysuj dodatkowe wiosenne „znaleziska”.
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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie najbliższych
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Przedszkola Nr 16

Rys. Maja Wilk Gr. IV

86 NUMER GAZETKI ZREDAGOWAŁY PANIE:
Hanna Ciołek, Beata Galińska, Elżbieta Sergot (korekta)
wspólnie z Rodzicami i Dziećmi
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