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„Portret Wiosny”  

Oto Wiosna na obrazku.  

Grzeje uszy w słońca blasku.  

Kwiat jej zakwitł na sukience  

i na nosie, i na ręce.  

 Szpak jej w bucie gniazdo uwił,  

choć o gnieździe nic nie mówił.  

A na palcu siadł skowronek  

i wygląda jak pierścionek!  

                                                                 Dorota Gellner 
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Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice!  
Wiosna już na dobre do nas zawitała. Słońce świeci wysoko na niebie, a na przedszkolnym 
podwórku rozbrzmiewa śmiech zadowolonych dzieci. Przedszkolaki z radością odkrywają 
pierwsze pąki na drzewach, wyszukują kolorowych kwiatów w trawie i nasłuchują śpiewu 
ptaków. Cała przyroda budzi się do życia. A w naszej PRZEDSZKOLU CZEKA NAS WIELKIE 

WYDARZENIE! w MIESIĄCU MAJU OBCHODZIMY URODZINY! MAMY JUŻ 50 LAT! Z tej okazji 
najstarsza grupa „Leśne Ludki” – przygotowuje uroczystość, którą będziemy mogli obejrzeć 

za pomocą Internetu. A tymczasem mamy kwiecień i Święta Wielkanocne! 

 Radosnej nadziei płynącej z Dnia  Zmartwychwstania Pańskiego, rodzinnych chwil 
wypełnionych miłością  życzą: 

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy Przedszkola nr 13 w Lublinie. 

 

 

NASZA HISTORIA       

KĄCIK DLA RODZICÓW 

POCZYTAJ SWOJEMU DZIECKU 

KĄCIK DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW 

PRZEDSZKOLAKI GOTUJĄ 
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„To już 50 lat - Historia Przedszkola Nr 13                            
w Lublinie”  

     Każdego dnia w naszym 
otoczeniu dzieje się coś ważnego. 
Świętujemy urodziny, imieniny, 
ważne wydarzenia, żeby pamiętać   
i nie zapominać o tym, co ważne. 
Dla nas, pracowników przedszkola 
nr 13 w Lublinie, szczególnego 
znaczenia nabiera początek maja 
2021 r. Wtedy to bowiem, a 
dokładnie 4 maja, mija 50 lat od powstania Przedszkola Nr 13. W roku powstania pełna nazwa 
naszego przedszkola brzmiała:  

Państwowe Przedszkole Nr 13 w Lublinie, ul. Okrzei 17, Tel. 269-58. 

      W pierwszym roku szkolnym zostało przyjętych 205 dzieci. Otworzone 5 oddziałów pod czujnym 
okiem P. Dyrektor – Marii Grabowskiej. Nasz budynek nie otrzymał kolejnej numeracji przedszkoli 
miasta Lublina, a odziedziczył Nr 13 po zlikwidowanym przedszkolu przy ul. Filaretów.  

     Od początku funkcjonował gabinet lekarski, realizowano w ten sposób pracę nad wychowaniem 
zdrowotnym dzieci. A w 1974 roku w miesiącu kwietniu został utworzony gabinet stomatologiczny. 
Nasze Przedszkole od początku powstania pełni też rolę Lokalu Wyborczego. 

     Przedszkole nie mogło pomieścić wszystkich chętnych dzieci w nowym budynku, w takiej sytuacji 
pod wpływem propozycji Urzędu Miejskiego Wydziału Oświaty i Wychowania, w roku szkolnym 
1974/75 powstał 6 oddział w bloku mieszkalnym pod dyrekcją Przedszkola nr 13. Dokonano przeróbki 
trzypokojowego mieszkania nadając mu charakter oddziału przedszkolnego. 

     Panie Dyrektorki, nauczyciele i  personel administracyjno – obsługowy stworzyły miejsce, do 
którego dzieci przychodziły chętnie, spędzały w nim wiele czasu zawiązując pierwsze przyjaźnie, ucząc 
się ciekawych rzeczy. Czas wypełniony był radosną zabawą, niosąc zadowolenie dzieci i rodziców. 
Kadra pedagogiczna dbała o to, by zaoferować dzieciom jak najwięcej ciekawych form, które 
korzystnie wpływały na rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny podopiecznych.  

     Panie przygotowywały wychowanków do przyszłego życia, starały się, by poznały kulturę i sztukę, 
oraz dawały sobie radę w trudnych sytuacjach. Od 1973/74 roku rozpoczęła się współpraca, np. z 
teatrem  Lalki i Aktora, oraz z Filharmonią Lubelską. Organizowane były liczne wycieczki: do lasu, do 
Dąbrowy nad Zalew Zemborzycki, do Teatru im. J. Osterwy, Filharmonii, do Jednostki Wojskowej, do 
Radawca na lotnisko. Dzieci brały udział w Turniejach sportowych, tanecznych. Organizowane były 
uroczystości, np. z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Balu karnawałowego, Wigilii, czy 
pożegnania z przedszkolem.  

     Dzieci brały aktywny udział, np. w Dniu Kolejarza, Święcie Górnika, Święcie Pracy, Dniu Wojska 
Polskiego,  Dniu Służby Zdrowia, Dniu Milicjanta, Dniu Kobiet, Dniu Dziecka,  itp. Święta te 
weryfikowała nasza codzienność i historia, która po 1989 roku przyniosła wiele zmian. 
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     Kolejne lata pracy były okresem doskonalenia i stabilizacji pracy w różnych dziedzinach działalności 
przedszkola, a szczególnie unowocześnienia metod i form pracy we wszechstronnym wychowaniu 
dzieci. Powodzenia i osiągnięcia w pracy miały odzwierciedlenie w licznych dyplomach, 
podziękowaniach, certyfikatach. 

     Według kroniki przedszkolnej, kadra pedagogiczna i administracyjna , podjęła ambitne 
postanowienie: by to przedszkole stało się jednym z najlepszych przedszkoli miasta Lublina. I tak się 
stało  - Nasze Przedszkole zostało ogłoszone za najlepsze w mieście, a nawet w Polsce. 

 

     Przez 50 lat swojego funkcjonowania  Przedszkole nr 13 miało wspaniały personel, pod 
kierownictwem trzech Pań Dyrektor: Pani Marii Grabowskiej, Pani Elżbiety Marcinkowskiej - 
Haponiuk oraz obecnej Pani Dyrektor - Violetty Kowalik. Ich troska o przyjazną atmosferę sprzyjała       
i sprzyja edukacji i budowaniu odpowiedzialności za osiągnięcia dzieci. Dzięki Ich pracy łączącej 
profesjonalizm skutecznego menedżera, wychowawcy i nauczyciela z entuzjazmem tworzenia 
nowych rozwiązań – nasze Przedszkole osiągnęło tak wiele. Jest placówką otwartą na środowisko, 
dbającą przede wszystkim o dzieci, ale także o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.  

Na podstawie kroniki przedszkola opracowała                                                                                               
nauczyciel Przedszkola nr 13 Małgorzata Gułaś  
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Jak pomóc dziecku radzić sobie ze złością?  

Uczucie złości towarzyszy człowiekowi we wszystkich okresach jego życia. Złości się zarówno 
niemowlę, jak i przedszkolak czy dorosły. Kiedy niemowlę odczuwa złość, najczęściej się czerwieni, 
krzyczy, płacze i wymachuje kończynami. Im starsze dziecko, tym bardziej różnorodne są przejawy 
tego uczucia. Nierzadki jest widok przedszkolaka tupiącego ze złości, rzucającego się z krzykiem na 
chodnik, kiedy mama odmawia kupna zabawki. Przejawy złości mogą mieć także charakter ataku 

fizycznego, skierowanego na inne osoby (popychanie, bicie, szczypanie) lub na przedmioty (ciskanie 
wszystkim, co wpadnie w ręce, niszczenie zabawek, książek, trzaskanie drzwiami). Czasami atak jest 
skierowany na własną osobę (dziecko się szczypie, gryzie lub drapie). Inną formą manifestacji złości 
jest atak werbalny, w którym dziecko używa silnie zabarwionych emocjonalnie sformułowań. Złości 
nie da się uniknąć. Ważne jest zatem to, by od najmłodszych lat uczyć dzieci kierować złością w taki 

sposób, aby nie ona rządziła nimi, lecz aby one mogły ją mieć pod kontrolą.  

Wybuch - jak reagować, by nie wybuchnąć wraz z dzieckiem?  

Jeżeli jesteśmy uważni, to wiele ataków złości możemy zatrzymać w momencie pojawienia się 
pierwszych symptomów. Jednak zdarzają się takie sytuacje, w których dochodzi do wybuchu. Wybuch 

jest mniej groźny, kiedy:                                                                                                                              
1.Ograniczamy liczbę bodźców ("mniej paliwa"); obniżamy i ściszamy głos, mówimy wolno, unikamy 

kontaktu wzrokowego, unikamy dotyku, chyba że dziecko samo go szuka, pozostawiamy dziecko 
samemu sobie (bez widowni),                                                                                                                              

2. Ograniczamy zasięg; nie wypominamy, w razie agresji fizycznej - przytrzymujemy dziecko,                           
3. Stosujemy "zawory bezpieczeństwa"; dziecko ma możliwość rozładowania się w ruchu, ma 

możliwość opowiedzenia.  

  

Co może zrobić dziecko, kiedy się złości?  

W niektórych przypadkach dziecko może potrzebować fizycznego odreagowania złości. Można mu to 
zapewnić na kilka sposobów; kierowana zabawa lalkami - agresja występuje pomiędzy postaciami 

zabawy, rysowanie, zgniecenie kartki papieru i wyrzucenie jej, darcie kartki papieru na małe 
kawałeczki, uderzanie poduszek lub materaca na przykład pałkami zrobionymi z miękkiego materiału, 

użycie worka lub gruszki bokserskiej dla dzieci (w rękawicach), wojna na kulki, bieganie, skakanie. 
Kilka sposobów dla dziecka na wyciszenie się: liczenie do 10, pomyślenie o czymś przyjemnym, kilka 
głębokich oddechów, zrobienie czegoś przyjemnego, spokojna muzyka, spacer, mówienie o swoich 

uczuciach, techniki relaksacyjne.  
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Poczytaj swojemu 
dziecku… 

KOCHANI RODZICE 
NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ, 

DLATEGO - CZYTAJCIE SWOIM DZIECIOM 
20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE! 

 
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż 
zaspane wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.                                      
- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, 
dlaczego musimy wstawać? A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki  
i mówiło:                                                                                                                         
- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc,             
a ja mam jeszcze tyle roboty. Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko 
puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. Postukało złotym palcem 
w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.                                           
- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki 
wygramolił się malutki, żółty Kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na 
głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką.                             
- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby 
Kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc.                                                              
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało 
promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego 
Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.                                           
- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były 
za święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze 
bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.                                           
- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.                                       
- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.   
- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.                                      
A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote 
ręce w stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać.                                                           
- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. A to „coś” 
odpowiedziało mu głosem dzwoneczka: dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.               
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Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki 
pierwsze zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo 
małe.                                                                                                                                
- Co to? Co to? – pytał Zajączek.                                                                                   
- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.                                                               
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym 
dzwonkiem na szyi.                                                                                                              
- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce 
głaskało wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:  
 
 

W Wielkanocny poranek                                                                               
Dzwoni dzwonkiem Baranek,                                                                                          

A Kurczątko z Zającem                                                                                        
Podskakują na łące.                                                                                            
Wielkanocne Kotki,                                                                                                    

Robiąc miny słodkie,                                                                                                    
Już wyjrzały z pączka,                                                                                                  
Siedzą na gałązkach. 
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ZIMOWA ZGADUJ – ZGADULA 

 

W ten świąteczny dzień                                                                                                                                 
Każdy z nas się śmieje.                                                                                                                                                
A woda nie z nieba,                                                                                                                                                     
lecz z wiader się leje….     
 
 
                                                                                                                                    
 
 
Choć już Święta blisko                                           W wielkanocnym koszyczku będą leżeć sobie,                                                                                                                            
Wiatr na dworze dmucha.                                              Zanim je tam włożę, ślicznie je ozdobię….                                                                                      
Na talerzu, w domu Kiełkuje............  
 
 
 
 
Tyle w koszyczku leży pisanek.                                            
A pośród nich słodki...........     
                                              

 
 
 

 
Upiecze go mama dla synka. 

                                                                    Upiecze go mama dla córek.                                                                                               
Na wielkanocnym stole                                                                                                                     

musi być pyszny.............. 
    

Lubimy ją wszyscy                                                                                                                                  
Nadchodzi po zimie za ładną pogodę.                                                                                                          
znasz dobrze jej imię.  
Co po długiej zimie Kroczy                                                                                                                                     
w kwiatów pąkach ożywia przyrodę                                                                                                                          
i w promieniach słonka……  
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Pokoloruj według kodu. 
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PRZEDSZKOLAKI GOTUJĄ 

Przygotowanie: 

Wymieszaj mięso mielone z przyprawami 
dokładnie w misce. O pomoc przy tej czynności 
poproś dziecko – na pewno chętnie pomoże. 

Po wymieszaniu pozwól dziecku formować okrągłe 
kotleciki i obtaczać je w bułce tartej. 

Usmaż kotleciki, po czym osusz je z tłuszczu, 
układając na papierowym ręczniku. 

Na koniec pozwól dziecku ułożyć z warzyw 
buźki na kotlecikach. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Gułaś 

 


