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Pierwiosnek

- Kto pierwszy wita wiosnę ?
- Pierwiosnek.
- A jak ją wita ?
- Ukłonem.
  Ukłon jej składa niski
  I wyciągając listki woła:
- Gramy w zielone !

Przebi  ś  nieg  

Przebija się przez śnieg
Przebiśnieg,
przebija,
wyciąga zieloną szyję
milimetr, po milimetrze.
A gdy się przebije
woła:
- Nareszcie żyję !
I bardzo cieszy się z tego,
Że wyszedł na świeże powietrze.
                                         
  
Wanda Chotomska

 
Zespół redakcyjny:
                                 Redaktor Naczelny Ewa Dygoń
                                 Zastępcy redaktora Katarzyna Wilkosz-Grześkowiak, Żaneta Gocyk
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W marcu jak w Garncu

        Ach jak widno ! Czuje się wiosnę - choć raz jest mróz i zawieja, to znów ciepło 
i burza.
Widno - 21 marca dochodzi do zrównania dnia z nocą. Dnia przybyło tyle, że ma on 
teraz 12 godzin - tyle co noc. Skończyły się już szare dni.  Śniegi topnieją,  lody 
puściły, spod płatków śniegu, wyglądają szare pola. Zalew światła pobudza rośliny 
do życia.

W  marcu  zakwitają  leszczyny,  topole,  wierzby  ….  Błąkają  się  pszczoły,  które 
w  tę  niepewna  pogodę  próbują  pierwszych  lotów,  aby  zaopatrzyć  rój 
w  żywność.  Pyłek  leszczyny  jest  ich  wiosennym  pożywieniem  po  zimowym 
odrętwieniu. Pod koniec marca zakwitają fiołki, żółte zawilce, niebieskie barwinki 
i  żółte  kwiaty  podbiału.  Z  ciepłych  krajów  wracają  ptaki  leśne,  wodne,  błotne 
i  łąkowe.  Ciągną  przeważnie  nocami  i  niespodziewanie  pojawiają  się  na  łąkach, 
mokradłach i jeziorach. Pierwsza zaraz po roztopach zjawia się czajka. Na jeziora 
tłumnie  opadają  kaczki,  gęsi.  Na  mokradłach  odbywają  swoje  tańce  Żurawie  - 
niestety  coraz  rzadsze  u  nas.  Po  łąkach  kroczą  dostojnie  bociany.  Nad  polami 
słychać skowronka. Wszystkie ptaki szukają dla siebie pary oraz miejsca do życia 
i wylęgu młodych. Rozpoczynają się ich zaloty - słychać wabiące głosy, rozpoczyna 
się wielkie wiosenne budowanie. 
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Pierwszy dzie  ń   wiosny  

Jednym z najstarszych zwyczajów obchodzenia pierwszego dnia wiosny jest topienie 
Marzanny.

Obyczaj ten najpopularniejszy jest na Śląsku. Odpowiednio wcześnie przygotowuje 
się  dużą  słomiana  kukłę,  wystrojoną  w  kolorowe  stroje,  kokardy  i  wstążki. 
Symbolizuje ona złą i mroźną zimę. Tam , wśród tańców i śpiewów, wrzuca się ją do 
wody  i  podpala.  Płonąca  Marzanna  zabiera  ze  sobą  śnieżną   i  mroźną  zimę  do 
morza. Gdy znika na horyzoncie, nastaje wiosna.
W  Szwecji  pali  się  z  tej  okazji  olbrzymie  ogniska.  Ogień  ma  wygonić  zimę 
i  przygotować  miejsce  nadchodzącej  wiośnie.  Wśród  tańców,  piosenek 
i konkursów, które trwają do świtu raz po raz rozlega się okrzyk 

Niech żyje wiosna.
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Ś  pioch  
            Mróz wreszcie  zelżał  i  cała  przyroda przeciągała  się po długim śnie 
zimowym. Tylko miś jak spał, tak spał. Wyciągnięty rozkosznie na swoim liściastym 
legowisku chrapał głośno - i ani myślał się budzić. 

Nadeszła wiosna:
- Misiu - krzyknęła, stojąc nad wypełnioną chrapaniem jamą,
- Wstawaj!
- jeszcze troszeczkę - wybełkotał miś i przewrócił się na drugi bok. Tylko tydzień …
Wiosna wzruszyła ramionami i zajęła się tym wszystkim, czym powinna zajmować 
się  wiosna:  odgarnęła  z  nieba  śnieżne  chmury,  rozgrzała  słońce  i  obudziła 
przebiśniegi. Po tygodniu znowu stanęła przed chrapiącą jamą.
- Misiu !!! - krzyknęła głośno Wstawaj!!!
- tylko kilka dni - wymamrotał miś i zachrapał jeszcze głośniej niż przed chwilą.
Wiosna wzruszyła ramionami i poszła rozmrażać strumienie, jeziora i rzeki. Potem 
otrząsnęła drzewa ze śniegu, rozweselała ptaki i ponownie stanęła nad jamą misia.
- Jeszcze jeden dzień - jęknął miś i zasnął.
- O nie! - zdenerwowała się wiosna. Tego już za wiele!
Chuchnęła na śnieżne zaspy, a te w jednej chwili zamieniły się w rwące strumyki 
i wpadły do chrapiącej jamy, rozlały się po niej, otoczyły liściaste legowisko i nagle 
usłyszeliśmy:
- Ratunku - wrzasnął rozpaczliwie miś - Powódź!!!
- Pobudka, nie powódź - odparła wiosna, uśmiechnęła się i poszła budzić kwiaty.

                                                                                             Grzegorz Kasdepk
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Symbole z wielkanocnego koszyka

Jajka-są znakiem nowego życia, przypominają nam, że Chrystus zmartwychwstał, 
czyli zaczął żyć na nowo.

Sól -  chroni mięso przed zepsuciem. Święcona sól ma uchronić przed zepsuciem 
czyli złem nasze dusze.

Palma - to pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Mieszkańcy tego 
miasta wiwatowali na cześć Jezusa, wymachując palmowymi gałązkami.

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

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

Baranek - Żydzi jedli potrawy z pieczonego baranka podczas ostatniej wieczerzy 
przed  ucieczką  z  niewoli  egipskiej.  Baranek  jest  odtąd  znakiem wolności. 
Chrześcijanie  wierzą,  że  Jezus  umierając  na  krzyżu,  uwolnił  ludzi  od  ich 
grzechu.

                                                                                                                       Łukasz Klesyk

Kraszanki, Pisanki

Różowa szynka.
Dwa mazurki.
Smacznej kiełbasy
Spory wianek.
Talerz pisanek
I - baranek.
               

                           
                                           Maria Terlikowska

                                              „Wielkanocny stolik” fragment
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                             Ś  wi  ą  teczna Krzy  ż  óweczka                               4 
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Odgadnij przedstawione na rysunkach znaczenia i wpisz do diagramu krzyżówki pod 
odpowiednimi  numerkami  -  jeśli  nie  będziesz  wiedział  poproś  mamę  lub  tatę 
o pomoc. Powodzenia.
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Wielkanocne zabawy

      Święto  Wielkiej  Nocy  (bo tak  kiedyś  nazywano dzisiejszą  Wielkanoc)  od 
wieków było okresem zabaw i radości. Minął wreszcie post i można było najeść się 
do  syta.  A  przede  wszystkim  wolno  było  dokazywać  i  przebywać  od  rana  do 
wieczora na dworze. Czy wiecie, co to jest maik-gaik?
Gaik-maik to dawny obrzęd witający wiosnę, odbywający się zwykle po Wielkiej 
Nocy.  Polega  on  na  tym,  że  dziewczęta,  a  także  chłopcy,  stroją  zieloną  gałąź 
sosnową  lub  całą  choinkę,  na  wierzchołku  przywiązują  lalkę  -  królową  wiosny 
- i chodzą śpiewając od domu do domu.
      Czym jest śmigus - dyngus, tłumaczyć pewnie nie trzeba. Zwyczaj oblewania się 
wodą istnieje w Polsce od  dawna.  W 
Niedzielę  Palmową wszyscy  kiedyś 
bili  się  wzajemnie brzozowymi 
witkami  -  miały  one wypędzić  z  ciała 
choroby  i  …  złe uczynki.
      Nie macie pojęcia, jak dobrze można 
się bawić zwykłymi … pisankami. 
Najpopularniejszą dawniej  zabawą 
było  „bicie  się” wielkanocnymi 
jajkami  -  „czubek  w czubek”.  Czyje 
jajko  pękło,  ten przegrywa.
      Znana  też  była zabawa 
polegająca  na  turlaniu  jajek  z  opartej  o  ziemię  deseczki.  Czyje  jajko  poleciało 
najdalej, ten wygrywa.

Może znacie inne zwyczaje związane z Wielką nocą, opiszcie je i prześlijcie do 
redakcji Wesołych Przedszkolaków, najciekawsze wydrukujemy w następnym 
numerze, a autorzy otrzymają nagrody.

Wszystkim czytelnikom
Wesołych Przedszkolaków

Życzymy
Wesołych Świąt

8


