
 

 

(...) Na stole pisanki 

tęczą malowane. 

Wśród zieleni trawy- 

cukrowy baranek. 

Bazie w wazoniku, 

ciasta i wędliny. 

Wielkanoc - i wielkie 

spotkanie rodziny. 

 

Przedszkole Nr 296 ” Bajkowy Parasol”  

w Warszawie, ul. Międzynarodowa 36 

www.bajkowyparasol.pl 
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Najważniejsze wydarzenia w przedszkolu 

 

3.04.2014r.  - przedstawienie teatralne ,,Mądry miś po szkodzie” 

8.04.2014r.  - koncert muzyczny ,,Porywający świat akordeonów” 

9.04.2014r. - Dzielnicowy Konkurs Recytatorski ,,Najzabawniejsza interpretacja 
wierszy polskich poetów” 

10-11.04.2014r. - kiermasz wielkanocny 

24.04.2014r.  - ,,Dzień ziemi” - piknik naukowy w ogrodzie 

7.05.2014r.   - koncert muzyczny ,,Co to za melodia” 

13.05.2014r.  - przedstawienie teatralne ,,Dyzio i Dodo razem z przyrodą” 

22.05.2014r.  - piknik rodzinny w ogrodzie 

27.05.2014r. - uroczystość z okazji Dnia Matki połączona z zakończeniem roku 
grup I i II 

3.06.2014r.  - zabawa z okazji Dnia Dziecka w ogrodzie 

5.06.2014r.  - uroczyste zakończenie roku grupy III 

06.2014r.  - wycieczka  integracyjna, wszystkie grupy 

23.06.2014r.  - koncert muzyczny „Piosenki żeglarskie”. 

 

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfito ści na 
świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nast roju w 

rodzinnym gronie życzy Państwu Dyrektor i cały personel Przedszkola. 

         

Symbole z wielkanocnego koszyka 



Dzisiaj w koszykach niesionych do poświęcenia można znaleźć niemal wszystko, byle 
było dużo i kolorowo. Warto pamiętać, że dobór potraw w koszyku nigdy nie był 
przypadkowy. Od wieków każdy dar Boży symbolizował co innego, uznanego przez 
ludową jak i chrześcijańską tradycję. Zestaw tych darów się zmieniał, ograniczono ich 
ilość do siedmiu. Ten zestaw przyjęty w okresie wczesnego romantyzmu obowiązuje do 
dziś. Potraw w koszyku może być więcej, ale tych siedem powinno się w nim znaleźć 
przede wszystkim. Symbolizują bowiem treść chrześcijaństwa. 

Nasze koszyczki wielkanocne powinniśmy wyłożyć białą serwetką, na której 
kładziemy pokarmy do poświęcenia. Zazwyczaj, kładziemy: 

Chleb  – pokarm podstawowy niezbędny do życia. Gwarantował dobrobyt i pomyślność. 
Wśród chrześcijan był symbolem nad symbolami przedstawiał bowiem Ciało Chrystusa. 

Jajka -  jest dowodem odradzającego się życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią. 
Dzielenie się jajkiem przypomina przełamanie opłatka i wyraża podobnie jak obrzęd 
bożonarodzeniowy – przyjaźń, miłości i życzliwość wielkanocnej biesiady. 

Ser – jest symbolem zawartej przyjaźni między człowiekiem a silami przyrody. Przede 
wszystkim stanowi gwarancje rozwoju stada zwierząt domowych. 

Pisanki – kiedyś były przedmiotami do gry. Turlało się po świątecznym stole pisanki,   
zderzając je ze sobą. Czyje jajko się wcześniej natłukło, ten przegrywał.           Malowano 
je, żeby wiedzieć, które jest czyje. Potem o grze zapomniano,                   a o malowaniu 
pisanek – nie. 

Wędliny  - zapewniały zdrowie i płodność, a także dostatek, bo przecież nie każdy mógł 
sobie pozwolić na ten szczególny pokarm. 

Baranka – Żydzi jedli potrawy z pieczonego baranka podczas ostatniej wieczerzy przed 
ucieczką z niewoli egipskiej, Baranek jest odtąd znakiem wolności. 

Chrzan  – zawsze był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy. 
Współdziałając z innymi potrawami zapewniał ich skuteczność. 

Sól  – to minerał życiodajny, bez soli nie ma życia. Chroni mięso przed zepsuciem. 
Święcona sól ma uchronić przed złem. 

Zajączek  – przypomina chrześcijanom, że nie tylko ludzie cieszą się, ze 
zmartwychwstania Jezusa, lecz i zwierzęta. 

Ciasto – do koszyka ze święconką weszło ostatnie, jako symbol umiejętności i 
doskonałości – zapewnie głównie, jako popis domowych gospodyń. Oczywiście wszystko 
zależy od upodobań i rodzinnych tradycji.   

 

 

Koszyk wielkanocny  najlepiej powinien być z wikliny. Dekorujemy 
zazwyczaj bukszpanem lub gałązkami borówek, baziami, na znak wielkiej radości.  Tą 
radością trzeba się podzielić podczas wielkanocnego śniadania. I to w znaczeniu 



symbolicznym jak też dosłownym. Rączkę koszyczka możemy przyozdobić białą ew. 
jasnożółtą wstążeczką lub zawiązać kokardkę. Pokarmy przykrywamy również białą 
serwetką. Choć zazwyczaj staramy się, aby nasze koszyczki wielkanocne wyglądały 
wyjątkowo i ciekawie, musimy uważać, aby nie przesadzić, a wszystko powinno 
wyglądać bardzo estetycznie i ze smakiem 

Ponieważ wielkanocne śniadanie  jest jednocześnie obiadem, na stole znajdą się 
zapewne smaczne dania. Zacząć można od żurku na białej kiełbasie lub zupy 
chrzanowej z jajkiem i białą kiełbasą, bądź zwyczajnego barszczu z jajkiem. Potem 
pojawią się przeróżne pyszności z zimnych mięs: pasztety, rolady, schaby faszerowane, 
w galarecie, pieczenie podawane na zimno, a przede wszystkim jajka. Mistrzowie sztuki 
kulinarnej wymyślili ponad sto przepisów. Oto jeden z nich, który polecamy. 

Jajka faszerowane w skorupkach 

SKŁADNIKI 

• jajka 

• natka pietruszki 

• miękkie masło 

• vegeta 

• pieprz 

• bułka tarta  

• olej do smażenia 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 

1. Jajka gotujemy na twardo w osolonej wodzie (nie dłużej niż 10 minut). Nieobrane 
jajka przekrawamy wzdłuż na pół. Delikatnie, aby nie uszkodzić skorupek, 
wydrążamy żółtka i białka. Natkę siekamy bardzo drobno. 

2. Jajka dokładnie rozdrabniamy widelcem, dodajemy natkę oraz tyle masła, by farsz 
był dość ścisły. Doprawiamy vegetą i pieprzem ziołowym. Skorupki napełniamy 
farszem, wyrównujemy nożem. 

3. Połówki jajek faszerowaną strona układamy na bułce tartej (oczywiście jeśli 
lubimy), a następnie wkładamy panierką na gorący tłuszcz i smażymy, aż bułka 
tarta sie zrumieni. 

 

 

 



 

 

 

 



Światowy Dzie ń Ziemi 2014 pod hasłem „Zmieniaj 
nawyki – nie klimat!” 

Światowy Dzień Ziemi – zbliża się kolejna edycja święta, obchodzonego na świecie od 
1970 roku, a od 1990 roku również w Polsce – zawsze 22 kwietnia. Coroczny finał w 
postaci otwartego festynu organizowany jest w niedzielę 27 kwietnia w Warszawie na 
Polach Mokotowskich. 
 
Wspólnie zadbajmy o klimat  
Głównym zadaniem tego święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów 
związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko 
pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego 
rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców 
zagrożeń naszej planety. 
Tegoroczne obchody Światowego Dni Ziemi są częścią ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjnej dla klimatu pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” prowadzonej od września 2013 
do końca czerwca 2014 roku.  

A co w tym roku?  
Zainteresowani już dziś mogą zbierać elektroodpady, opakowania z tworzyw sztucznych, 
aluminium i szkła. Będziemy, jak co roku, zbierać te odpady rozdając w zamian rośliny. 
Punkt zbiórki tradycyjnie uruchomiony zostanie na Skrze, a nad jego organizacją będzie 
czuwać Remondis Electrorecycling. 
Jednym z partnerów Światowego Dnia Ziemi będzie firma Gumtree.  Właściciel  
przygotował szereg atrakcji m.in. tort urodzinowy, darmowy poczęstunek oraz wspólne 
sadzenie drzewa Gumtree na Polu Mokotowskim. W ten sposób firma chce zachęcić 
warszawiaków do dbania o przyrodę oraz integracji i wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Lasy Państwowe przygotowały 10.000 sadzonek rodzimych drzew i już od 13.00 będą 
wydawane. Odwiedzając stoiska Lasów Państwowych przygotowane z myślą o 
uczestnikach Dnia Ziemi 2014, będzie można poznać zasady zachowania się w lesie, 
nauczyć się jak racjonalnie korzystać z lasu. 
Ponadto: Kraina Małych Przyjaciół Klimatu czyli ekologiczne warsztaty edukacyjne i 
artystyczne o klimacie. Konkursy plenerowe, quizy oraz zabawy rodzinne. Ekspozycja 
plenerowa „Klimat w szklarni”. Astronomiczna lekcja o klimacie. Laboratorium przemian. 
Stół Darów Ziemi – produkty tradycyjne i ekologiczne. 
Serdecznie zapraszamy. 
Nasze przedszkole jak co roku wł ączyło si ę do akcji obchodów Dnia Ziemi poprzez: 

• ,,Godzina dla Ziemi” – dzieci z ka żdej grupy wspólnie z nauczycielami 
wykonały  plakaty; 

• Zbiórka elektro śmieci, żarówek, baterii, nakr ętek, makulatury; 

• Organizacja pikniku naukowego w ogrodzie; 

Zajęcia i zabawy z dzie ćmi maj ące na celu kształtowanie świadomo ści ekologicznej 
„Jeste śmy przyjaciółmi Ziemi”. 

 



    DRODZY RODZICE!!! 

Zapraszamy do uczestnictwa w 

zbiórce elektrośmieci  ramach   

Ogólnopolskiego Programu 

Edukacyjnego 

"Moje miasto bez elektrośmieci" 

Przedszkole Nr 296 „Bajkowy Parasol” ul. Międzynarodowa 

36 w Warszawie przystąpiło do współpracy ze SP 255 i 

organizuje zbiórkę elektrośmieci. Za zebrany sprzęt 

przedszkole otrzyma kupony Funduszu Oświatowego, za 

które będzie mogło odebrać pomoce dydaktyczne oraz 

sprzęt dla dzieci.  

 

Elektrośmieci można przynosić do przedszkola albo do 

punktu zbierania (wykaz punktów na stronie www.moje-

miasto-bez-elektrosmieci.pl) 

- Najbliższy punkt: skrzyżowanie ul. Terespolskiej i 

Stanisławowskiej, w pobliżu dużego żółtego budynku, w 

każdą sobotę od godziny 10:00-14:00. 

- Oddając elektrośmieci odbierz kupon od pracownika 

punktu  

- Przekaż kupon do sekretariatu przedszkola.  

 



Mamo, pobaw si ę ze mną! 

Zabawa matematyczna z wykorzystaniem wiersza ,,Pisanki” K. Różeckiej 

Pisanki, pisanki jajka malowane, 

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek! 

Pisanki, pisanki jajka kolorowe, 

na nich malowane bajki pisankowe. 

Na pierwszej kogucik, 

a na drugiej słońce. 

Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

Na każdej pisance piękne opowiastki. 

Zadania dla dziecka: 

- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie pięciu. Zapytaj dziecko co było na         

  pierwszej pisance? Drugiej… 

- dziecko wykonuje na pisankach wzory wg treści wiersza,  

- przelicza pisanki i określa: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta  

 

 

 



Pokoloruj pola oznaczone kropkami ró żnymi odcieniami koloru zielonego 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


