
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy wszystkie dzieci z grup Żabek, Biedronek, Jaskółek, 

Motylków, Krecików, Myszek. Zachęcamy Was i Waszych Rodziców  

do wspólnej przygody z naszym czasopismem „Calineczka”. 

Przygotowaliśmy dla Was ciekawe zagadki, opowiadania i wierszyki . 

Życzymy miłej zabawy. 



 



 



 



opowiadanie Marty Jelonek 

 

– Hej, jest tu ktoś? – Mały promyk słońca rozglądał się dookoła. – Ech… nie widzę nikogo. 
Chyba wszyscy skryli się przed zimnem. Szaro tu i nudno! Dobrze, że chociaż bazie na lesz-
czynie już się zażółciły. Kiedy wreszcie skończy się zima? 

Leśna polana była pokryta resztkami śniegu, błotnistymi kałużami i zeszłorocznym igliwiem. 
Na drzewach nie było liści. Świerki, gdzieniegdzie przysypane śniegiem, zielonymi igłami 
ożywiały przedwiosenny krajobraz. Promyczek już prawie schował się za chmurkę, gdy jego 
uwagę zwrócił mały czerwony punkcik. Przybliżył się do niego. Na pniu starego dębu, wtulony 
w chropowatą korę, spał malutki owad. Ogrzany ciepłem promyka chrząszczyk obudził się 
i wysunął z zimowej kryjówki. 

– Cześć, biedronko! Miło cię widzieć! – zawołał wesoło promień. – Muszę dobrze się rozejrzeć, 
może spotkam kogoś jeszcze. Poszukam teraz tutaj… 

Ciekawski promyk zaczął buszować w stercie zeszłorocznych liści i gałązek. Nagle listki 
zaszeleściły. Spomiędzy nich wychylił się błyszczący, ruchliwy nosek. Promyczek skierował  
na niego całe swoje ciepło. Po chwili z zimowego posłania wyłoniła się kolczasta kulka. 
Zwierzaczek kichnął i się  rozejrzał. Kilka razy fuknął i ruszył szukać czegoś do zjedzenia. 

– Obudziłem jeża! Jak się masz, kłujący przyjacielu?! – Ucieszony promyk już chciał podążyć za 
zwierzątkiem, gdy zwrócił uwagę na leżący nieopodal spory kamień. – Wydaje mi się, że coś 
tam błyszczy… – Promyczek usiłował wcisnąć się pod kamyk. Spod niego wysunął się mały, 
pokryty łuskami ogonek. – Hurra! Miałem rację! Dzień dobry, jaszczurko! Poczekaj jeszcze 
chwilkę, to bardziej cię ogrzeję! Jaszczurka wróciła jednak do swojej kryjówki. 

– Rozumiem. Pewnie jest dla ciebie za wcześnie na pobudkę. Trudno, odwiedzę cię jutro. 

Teraz zajrzę jeszcze pod brzozę. Może znajdę coś interesującego… Ojej! Ale niespodzianka!  
Na skrawku ziemi otoczonym lekko stopniałym śniegiem zieleniło się kilka małych listków. 

– Ciekawe, co to może być? – Promyk zbliżył się i cierpliwie czekał. 

Pod wpływem jego ciepła roślinka zaczęła powoli rosnąć. Wreszcie, spomiędzy listków,  
na cienkiej łodyżce wychyliła się delikatna, biała główka kwiatu. Promyczek aż zaniemówił  
z zachwytu. 

–Jaki piękny! Maleńki i odważny! Jak się nazywasz, kwiatuszku? – zapytał. 

–Jestem przebiśnieg. Dziękuję ci za twoje ciepło! Dzięki tobie z pewnością dotrwam  
do wiosny! – odpowiedział z wdzięcznością kwiatuszek.  



 



To zadanie rozwiązał/a: ........................................................................................................................................................................................................................................... . 

Przyjrzyj się uważnie ilustracji i policz ile razy występują poszczególne elementy. Następnie zapisz ich ilości w odpowiednich miejscach. 
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PROS IMY  O  WYSYŁKĘ  ZDJĘĆ  DO  9 .05 . 2022
 

WIOSNA

 NA TALERZU

U W A G A  K O N K U R S !

Zr�b kolorową wiosenną kanapkę i  wy�lij  jej
zdjęcie na FB swojej  grupy. 



życzy: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Personel
Przedszkola nr 15

Wesołych Świąt
Wielkanocnych!

SZANOWNI PAŃSTWO, KOCHANIE
PRZEDSZKOLAKI
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