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 „Czasem kwietnia, pora letnia; czasem zwiedzie, w marzec zjedzie.  ” 

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI – czwartek, 4 kwietnia 
 

 
 

4 kwietnia świętowaliśmy Dzień Książki dla Dzieci. Budzenie i rozwjanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci jest 

ważnym aspektem naszej działalności. Podejmujemy działania mające na celu kształowanie intelektualnego  

i emocjonalnego stosunku do książki jako żródła przeżyć. Wierzymy, że czytanie ma ogromny wpływ na ksztatowanie 

wyobraźni, wzbogacanie wrażeń, spostrzeżeń, myślenia i mowy. W celu propagowania czytelnictwa wśród dzieci, 

stworzyliśmy w naszym przedszkolu Przedszkolny Punkt Wymiany Książek. 

 

 ŚWIATOWY DZIEŃ SPORTU I ZDROWIA – czwartek, 11 kwietnia 

 



 

Jak co roku, celebrowaliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Sportu i Zdrowia.  Był to dzień pełen wrażen  

i różnorakich aktywności. Dzieci poznały wiersz S. Karaszewskiego pt. „Dla każdego coś zdrowego”, obejrzały 

prezentację multimedialną i dowiedziały się co to jest piramida zdrowia. Następnie segregowały produkty na zdrowe 

i niezdrowe oraz rozpoznawały owoce i warzywa za pomocą zmysłów: dotyku, smaku i zpachu. Swoją wiedzę mogły 

sprawdzić podczas Quizu wiedzy dot. zachowań prozdrowotnych. W trakcie podwieczorku dzieci samodzielnie 

przygotowały sobie zdrowe kanapeczki. Tego dnia odbyły się również konkurencje sportowe na przedszkolnym placu 

zabaw. 

 

OBCHODY DNIA ZIEMI – czwartek – 25 kwietnia 
 

 
 

W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane na zielono.  Zabawy i aktywności przygotowane na tę okazję miały 

na celu uświadomienie dzieciom, że przyroda to nieodłączny element naszego życia, więc dbanie o nią jest naszym 

obowiązkiem. Odbyły się pogadanki, podczas których dzieci dowiedziały się o niebezpieczeństwach zagrażających 

ziemi ze strony człowieka. Ponadto, dzieci  nauczyły się piosenki Majki Jeżowskiej „Moja Planeta” oraz obejrzały 

filmik edukacyjny „Było sobie życie – Była sobie ziemia. Ważnym aspektem Dnia Ziemi było kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród dzieci  poprzez zabawy utrwalające zasady recyklingu oraz wykonanie proekologicznych prac 

plastycznych. 

 

WARSZTATY MALOWANIA DLA DZIECI – piątek, 26 kwietnia 
  

 
 



 

26 kwietnia dzieci uczesniczyły w bardzo ciekawych i kreatywnych zajęciach plastycznych - malowaniu kubków 

ceramicznych. Każde dziecko miało okazję stworzyć  swój niepowtarzalny, oryginalny kubek w wybranym przez siebie 

kolorze. Kubki zostaną przeznaczone na prezenty z okazji Dnia Mamy i Taty. 

 

PRZEDSZKOLNY TURNIEJ TAŃCA – wtorek, 30 kwietnia 
 

 
  

Ważnym wydarzeniem w naszym kalendarzu przedszkolnym jest coroczny Turniej Tańca, podczas którego dzieci 

mogą zaprezentować zdobyte podczas całego roku umiejętności taneczne. Organizatorem turnieju jest p. Beata, 

Instruktorka Zajęć Tanecznych w naszym przedszkolu a w skład jury weszły wychowawczynie grup.  Dzieci 

zaprezentowały się wspaniale wykonując skompliowane układy taneczne. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 

turnieju otrzymali pamiątkowe medale. 

 

WARSZTATY WIELKANOCNE Z RODZICAMI   – 12 - 17 kwietnia 
 

 
 

Naszym ulubionym wydarzeniem przedszkolnym są przedświąteczne warsztaty z Rodzicami. Atmosfera tych spotkań 

jest zawsze ciepła, przyjazna i radosna. Podczas tegorocznych warsztatów świątecznych, Rodzice wraz ze swoimi 

pociechami wykonali dekoracje wielkanocne; palemki, kurczaki i różnego rodzaju jaja wielkanocne, które mamy 

nadzieję, przeniosły atmosferę świąt z przedszkola do domów przedszkolaków. 

 



 

 

DOBRE SERDUSZKO -  
 

Tej wiosny chcemy skupić się na działaniach proekologicznych a w szczególności na temacie pszczół i konieczności 

ich ochrony. 

 

 
 

Chcielibyśmy aby dzieci miały okazję zapoznać się z życiem i zwyczajami pszczół oraz innych owadów pożytecznych,  

oraz dowiedzieć się jak ogromną rolę odgrywają w przyrodzie. W czerwcu planujemy spotkanie z p. Pszczelarzem, 

podczas którego dzieci  między innymi zapoznają się z podstawowym sprzętem pszczelarskim używanym w pracy. 

 

Oprócz tego, w ramach wspierania i ochrony owadów pożytecznych, wykonamy domek dla owadów. 

 

 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW 

 

UCZ DZIECKO MIŁOŚCI DO EKOLOGII 

 

NAPISANE PRZEZ:  MAKOWECZKI 

Jako rodzice chcemy aby nasze dzieci były mądre, wykształcone i dobrze odnajdywały się w świecie. Ucząc je chcemy 

wybiegać w przyszłość, bo to tam będą żyły nasze pociechy. Dlatego niezwykle ważnym aspektem nauki i rozwoju 

naszych dzieci jest… edukacja ekologiczna. 

 
NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE 

Dziecięcego przekazu na temat ekologii  nie powinno zaczynać się od recyklingu, a od wizyty na łonie natury. Potęga 

lasu, szum drzew, zieleń łąki, czy moc górskiego strumienia w których dzieci się zakochają, przemówi lepiej  

niż opowiastka o szanowaniu przyrody. Ciężko szanować coś czego się nie pokochało. Nie doświadczyło głębokiego 

oddechu, nie poczuło zapachu mchu czy lodowatej wody, rozbijającej się o kamienie. Pierwsze wyhodowane  

w ogródku warzywa, skłaniają do rozmowy o tym, że te z naszego ogródka są zdrowe, niepryskane….dlatego  

być może mniejsze i krzywe. Ale poranny bieg do ogrodu po groszek mówi więcej niż książka o przyrodzie. 

Ptaszki wykluwające się pod dachem są doskonałym tematem do rozmowy nt. zapachów naszego nowego domu.  

Bo jak są pająki i ptaszki, to znaczy, że nasz nowy dom już nie ‘śmierdzi’ i nie truje. W tym roku kupiliśmy dodatkową 

budkę dla nowych (głośnych) przyjaciół. 

 

Szanuj i ucz dziecko szacunku dla przyrody. 

https://makoweczki.pl/author/makoweczki/


 

BRUDNA MARCHEW 

– Mamo, dlaczego kupujemy warzywa zawsze u tego samego pana? 

– Bo on ma brudną marchew i inne niepryskane warzywa. 

– Wolisz brudną marchew od czystej? Dlaczego? 

Codzienne wybory rodzica nie mijają obojętnie uwagi dziecka. Rozmowa pojawi się sama.  Kiedy dziecko sięgnie  

po sok czy mleko w plastikowym opakowaniu, wytłumaczymy mu dlaczego kartonowe jest lepsze. 

Dzieci wiedzą, że wybieramy produkty bio, eko (często przynoszą jakiś produkt i pytają “czy to jest bio?” :D), lokalne, 

wytwarzane z poszanowaniem praw człowieka. Owszem, często droższe, jednak zamiast 5 paczek chrupek w m-cu 

moje dzieci zjadają jedną, droższą (bi0, 2- składnikową). 

 

UCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Ostatnio synek zobaczył modną … deskorolkę? Taki sprzęt elektryczny na który wsiadasz i sam jedzie. Oczywiście 

chciał nabyć nowinkę. Zaczęliśmy jednak rozmowę o plusach i minusach takiego sprzętu. Z rozmowy wynikło,  

że więcej dobrego przyniesie dzieciom ruch na rowerze, rolkach, hulajnodze, czy po prostu spacer lub bieganie  

po lesie, czy ogrodzie. Wszystkie powyższe rozwijają sprawność ruchową, ale także świadomość ekologiczną.  

Nie potrzebują paliwa ani innego źródła energii. 

 
500 METRÓW PO CHLEB 

Ruch to zdrowie, ale kiedy tata podjeżdża 500 m po chleb, to czego dokładnie uczy dziecka?  Biję się w pierś  

bo jestem stanowczym ‘tyłkowozem’ i od wiosny wprowadzam zmiany! Więcej chodzenia, więcej jeżdżenia… 

rowerem. Podziękuje mi za to nie tylko środowisko ale także ciało, sylwetka. 

Ile razy zdarzyło Wam się wrócić po kilku godzinach do… oświetlonego domu. Tu także nie mam czystości mowy. 

Kiedy ma się dom, 3 piętra i dzieci, zostawione światła stają się domowym horrorem. Rozmawiamy o tym skąd bierze 

się prąd i woda, oraz, że po prostu.. kosztują. Przebieżka po piętrach przed wyjściem to dodatkowy sport. Gorzej  

jak już wszyscy mają ubrane buty ;) 

 
WYCZERPANE BATERIE 

Co odpowiadasz dziecku kiedy pyta co zrobić z zużytymi bateriami z ich zabawki ? …no właśnie. Zużyte baterie należy 

wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników. Dlaczego? Bo tak jak wszystkie śmieci ulegają rozkładowi i mogą 

przedostać się na przykład do gleby, powodując jej zanieczyszczenie. Pojemniki na zużyte baterie powinniście znaleźć 

między innymi w sklepach z artykułami RTV czy dyskontach. 

Już kilkulatki mogą nauczyć się segregowania śmieci. W przedszkolach uczą się oznaczeń dla plastiku, papieru czy 

szkła. Warto rozmawiać z dziećmi o plusach segregowania śmieci i recyklingu. Możemy pokazać dzieciakom 

wysypisko śmieci (które powstają jak grzyby po deszczu) i porozmawiać o surowcach, które się tam znajdują mimo, 

że mogłyby zostać przetworzone, gdyby zostały posegregowane. 
 

 

 

http://babyonline.pl/warto-byc-eko,cialo-i-emocje-artykul,4691,r1.html

