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 „Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.” 

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

DZIEŃ KOBIET  - czwartek, 8 marca 
 

 
 

Jak co roku, w naszym przedszkolu obchodzony był  8 Marca, czyli Święto Dziewczynek – tych dużych i tych małych. 

Chłopcy przygotowali z tej okazji wiele niespodzianek. Od samego rana składali życzenia swoim Ciociom  

oraz koleżankom z grupy. Dziewczynki otrzymały śliczne prezenty a miły nastrój towarzyszył Dzieciom również  

podczas gier i zabaw przygotowanych specjalnie na tę okazję. 

DZIEŃ ŚW. PATRYKA  – piątek, 16 marca 
 

 



 

 

 
 

Obchody dnia Św. Patryka stały się już tradycją w naszym przedszkolu. W tym roku celebrowanie tego święta 

połączone zostało z kulturoznawczą wyprawą do Irlandii. Dzięki prezentacji multimedialnej, dzieci mogły zobaczyć jak 

wygląda Irlania oraz irlandzkie stroje narodowe, posłuchać tradycyjnej irlandzkiej muzyki oraz podziwiać oryginalne 

parady organizowane z okazji dnia Św. Patryka w Irlandii. Ponadto dzieci otrzymały sporą dawkę j. angielskiego  

w postaci słownictwa związango z symbolami i tradycją  Św. Patryka, utrwalonego grami i zabawami ruchowymi. 

Atrakcyjnym uzupełnieniem tego dnia, było wykonanie prac plastycznych związanych z tematyką Św. Patryka; 

zielonych kapeluszy czy charakterystycznych liści koniczyny.  

 

 

POWITANIE WIOSNY  – środa, 21 marca 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

W środę, 21 marca witaliśmy upragnioną wiosnę. Ach, co to był za dzień! Kolorowy, radosny i pełen fantastycznych 

zajęć. Każda grupa przygotowała krótkie przedstawienie o tematyce wiosennej. Odbył się również koncert „piosenki 

wiosenej”. Dużą z atrakcją tego dnia było symboliczne topienie Marzanny, poprzez polewanie jej wodą. Przez cały 

dzień Dzieci wspólnie brały udział w grach i zabawach, których tematem przewodnim była wiosna.  

 

 

 

GDZIE BYLIŚMY 

FABRYKA JAJEK WIELKANOCNYCH – czwartek, 15 marca 

Wycieczka do Fabryki jajek wielkanocnych była z pewnością atrakcyjnym i niezapomnianym doświadczeniem dla 

naszych Przedszkolaków. Dzieci miały okazję zobaczyć proces formowania i dmuchania szkła do formy jajka, 

wysłuchać prelekcji na temat Świąt Wielkanocnych oraz skorzystać ze smacznego poczęstunku. Każde dziecko 

własnoręcznie przygotowało i ozdobiło koszyczek z własnoręcznie malowanymi jajkami wielkanocnymi. Dzieci 

wróciły z pięknymi koszyczkami i ogromnymi  uśmiechami na buziach. 

 

 



 

 

 

KTO ZNAS ODWIEDZIŁ 

WARSZTATY LALKOWE  – środa, 14 marca 

 

W środę, 14-marca odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty lalkowe mające na celu zapoznanie dzieci z kulisami 

teatru. W czasie zajęć dzieci poznały podstawowe typy lalek teatralnych: np. jawajki, pacynki czy lalki typu muppet. 

Na podstawie własnych prób, we współpracy z aktorami, dowiedziały się jak animować daną lalkę oraz jak wygląda 

jej konstrukcja. Dzieci nauczyły się też, jak prostymi, domowymi środkami można lalkę wykonać. Cała zabawa, która 

ubrana była w zgrabną inscenizację bajki sprawiła dzieciom dużo niezapomnianych wrażeń. 

  



WIELKANOCNE WARSZTATY Z RODZICAMI   – 26-30 marca 

 

 

W ostatnim tygodniu marca nasze przedszkole odwiedzili bardzo szczególni goście – Rodzice (również Babcie i 

Dziadkowie) naszych przedszkolaków, którzy wspólnie usiedli do jednego stołu aby w świątecznym nastroju 

przygotować dekoracje wielkanocne. Rodzice wraz z dziećmi wykonali (z materiałów przygotowanych przez Ciocie) 

piękne, niepowtarzalne i oryginalne ozdoby świąteczne. Najwspanialszy jednak był nastrój i atmosfera spotkania, 

pełna ciepła, śmiechu i wzajemnej życzliwości. Bardzo cenimy sobie takie spotkania i chcielibyśmy gościć Rodziców 

jak najczęściej. 

DOBRE SERDUSZKO -  

  

W tym miesiącu postanowiliśmy skierować uwagę naszych przedszkolaków w stronę seniorów i uwrażliwić dzieci na 

temat samotności osób starszych. W związku z tym dzieci z grup Delfiny, Słoneczka i Smerfy odwiedziły Dom Pomocy 

Społecznej dla Kombatnatów, z koncertem „Starych przebojów”, który wykonały dla swoich Babć i Dziadków.  Dzieci 

były bardzo wyczekiwane i wspaniale przyjęte (ogromną ilością słodyczy). Wystąpienie przedszkolaków było bardzo 

udane i wywołało łzy wzruszenia w oczach pensjonariuszy. Dla dzieci było to również emocjonalne i bardzo 

pozytywne doświadczenie.  Mali artyści zgodnie stwierdzili, że chcieliby ponownie odwiedzić Dom Kombatanta. 



 
 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW   

Cyfrowa kokaina: tablety działają na dzieci jak narkotyki! 

„Tablety i telefony mogą być narzędziami przyjaznymi rodzicom i dzieciom. Pomogą przetrwać podróż i oczekiwanie 

w przychodni, nauczą piosenek i literek. To jednak nie wszystko. Współczesna technologia w rękach dziecka może 

prowadzić do poważnego uzależnienia - ze wszystkimi negatywnymi następstwami nałogu.” 

https://mamotoja.pl/dziecko-i-tablet-urzadzenia-mobilne-dzialaja-na-mozg-jak-kokaina,wychowanie-

artykul,21503,r1p1.html 
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