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 „Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.” 

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

OBCHODY DNIA FLAGI POLSKIEJ  - 7-11 maja 
 

 
 

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W dniach 7-11 maja zorganizowaliśmy obchody tego 

święta w naszym Przedszkolu. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną na temat naszych symoli narodowych. 

Odbyło się również wspólne słuchanie okolicznościowych wierszy i piosenek. Mamy nadzieję, że przygotowane  

na tę okazję aktywności,  pozytywnie wpłynęły na kształtowanie  się  postaw patriotycznych naszych Przedszkolaków. 

 

DZIEŃ KOSMOSU  – poniedziałek, 21 maja 

 
 

Z okazji Dnia Kosmosu, który przypada na 21 maja, w naszym Przedszkolu odbyły się wyjątkowe zajęcia. Dzieci 

zamieniły się w małych odkrywców tajemnic kosmosu. Dzięki prezentacji multimedialnej poznały „Układ Słoneczny”  

a pogadanki w grupach na temat kosmosu, oglądanie ciekawych zdjęć, wspólne zabawy Dzieci wzbogaciły znacząco 

ich wiedzę i słownictwo związane z tym tematem. Był to dzień nie tylko ekscytujący ale przede wszystkim bardzo 

wartościowy pod względem edukacyjnym.  



PIKNIK RODZINNY  – poniedziałek, 28 maja 
 

 
 

28 maja mieliśmy przyjemność gościć w naszym przedszkolu Rodziców, którzy wzięli udział w Pikniku 

zorganizowanym z okazji Dnia Mamy i Taty. Uroczystość rozpoczęła się występem Dzieci, które przygotowały 

program artystyczny oparty na twórczości Jana Brzechwy. Z humorem zaprezentowały takie utwory jak: „Kaczka 

dziwaczka”, „Psie smutki”, „Na wyspach Bergamutach”, „Jak rozmawiać trzeba z psem” , „Leń” i inne. Odbył się także 

pokaz taneczny w wykonaniu Grupy Baletowej. Rodzice z dumą oglądali swoje Pociechy. Następnie wszyscy 

uczestnicy Pikniku udali się na poczęstunek, gdzie przy lemoniadzie, owocach i innych smakołykach dzielili się 

dobrym humorem i pozytywnymi wrażeniami.  Niecierpliwie czekamy na przyszłoroczne wspólne piknikowanie. 

 

GDZIE BYLIŚMY 

WYCIECZKA DO ZACZAROWANEGO LASU – środa, 16 maja 

 

W środę, 16-go maja, Dzieci z grup Nutki, Pingwinki i Kropelki udały się na wycieczkę pod hasłem:  „Argo-City, Bajki  

z zaczarowanego lasu”. Wejść do lasu można było tylko przez Czarodziejską Szafę wypowiadając magicznci e zaklęcie. 

W lesie, Dzieci zobaczyły scenografie ze znanych bajek: „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek” , „Siedmiu 

krasnoludków i Królewna Śnieżka” czy „Kraina Lodu”.  Ponadto na Dzieci czekało mnóstwo innych atrakcji: 

przejażdżka wozem po okolicy, dojenie sztucznej krowy, kopalnia złota, leśny labirynt, zjeżdżalnia linowa,  połów 

drewnianych rybek, układanie dużych puzzli. Wycieczka zakończyła  się ogniskiem i pysznymi  kiełbaskami. 



WYCIECZKA POD HASŁEM: „Pszenica i Mleko” – środa, 23 maja 

 

W środę, 23-go maja, Dzieci z grup Słoneczka, Smerfy i Delfinki pojechały do miejscowości Krępa na wycieczkę  

pod hasłem: „Pszenica i Mleko”. Program wycieczki obejmował  zwiedzanie skansenu maszyn rolniczych i skansenu 

masła. Dzieci z dużą radością próbowały robienia masła starą, ręczną metodą. Dużą atrakcją było również zwiedzanie 

mini zoo. Podczas wycieczki, Dzieci ręcznie formowały pszenne bułeczki oraz obejrzały pokaz robienia sera-twarogu. 

Po wszystkich tych wrażeniach,  Przedszkolaki mogły pobawić się na łące zabaw, wyposażonej w huśtawki, boisko, 

piaskownicę oraz w piracki plac zabaw.  Wszyscy deklarowali chęć powrotu w przyszłym roku. 

 

KTO ZNAS ODWIEDZIŁ 

WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE  – poniedziałek, 14 maja 

 



 

14 maja odbyliśmy podróż do przeszłości a to za sprawą Warsztatów Archeologicznych, które odbyły się w naszym 

Przedszkolu. Dzieci miały indywidulany kontakt z zabytkami archeologicznymi i ich wiernymi rekonstrukcjami. 

Samodzielnie wykopywały łopatkami repliki zabytków. Dowiedziały się na czym polega zawód archeologa i jakie są 

jego narzędzia pracy. Mamy nadzie ję, że to spotkanie, rozbudzi w naszych Przedszkolakach ciekawość i zamiłowanie 

do historii, podróży i archeologii. 

 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW 

„O czym szumią drzewa” - Peter Wohlleben 
 
 W dobie wszechobecnego internetu, gier, bajek, ciężko jest namówić dziecko na wyjście z domu, szczególnie gdy 
pogoda nie zachęca. Jak zainteresować malucha naturą, sprawić by zwykły spacer do lasu stał się ciekawą wyprawą? 
Książka "O czym szumią drzewa" z pewnością w tym pomoże.  

 

 

  



 

Recenzja: 

„Po przeczytaniu tej książki, las już nigdy nie będzie TYLKO lasem. Ani dla Twojego dziecka, ani dla Ciebie. 
 
Książka bestsellerowego autora Petera Wohllebena to klucz do fascynującego świata przyrody. Gdy zobaczyłam ją  
po raz pierwszy, obawiałam się, czy mój pięcioletni syn podoła tak dużej ilości tekstu. Szybko jednak okazało się,  
że napisana jest w niezwykle prosty i przystępny sposób. Zaczęliśmy czytać i… totalnie przepadliśmy. Ta książka jest 
niesamowita. Całkowicie zmieniła nasz sposób myślenia o drzewach. I piszę „nasz”, bo dotyczy to zarówno mojego 
przedszkolaka, jak i mnie. Już dawno żadna książka dla dzieci nie była dla mnie, rodzica, tak odkrywcza i inspirująca. 
Sprawiła, że drzewa przestały być dla nas tylko rzeczą, czy elementem krajobrazu, a stały się najprawdziwszymi, 
żywymi istotami. Podczas spacerów rozmawiamy o nich, przyglądamy się im i przypominamy sobie szczegóły  
z książki. Bo jak przejść obojętnie, gdy już się wie, że drzewa karmią swoje dzieci, potrafią ze sobą rozmawiać i mają 
zmysł smaku? Jak nie poszukać w lesie białych niteczek podziemnego, drzewnego internetu? Wiedzieliście  
na przykład, że są drzewa odważne i drzewa strachliwe? Ja też nie, a teraz nawet mój przedszkolak jest w stanie 
pokazać je palcem. Wie też, dlaczego drzewa mają pryszcze, czy też to, że potrafią wywołać deszcz!  
 
Ale „O czym szumią drzewa” to również opowieść o niesamowitym świecie zwierząt. Dziecko dowie się na przykład, 
że dziki bardzo lubią się przytulać, a kruki mają własne imiona, za pomocą których się nawołują. Będzie wiedziało, 
jaka jest zależność między ilością malin, a liczbą saren w lesie. I to, że wiewiórki to straszne zapominalskie zwierzątka 
i nigdy nie pamiętają, gdzie schowały swoje orzeszki. A wszystko przedstawione jest w tak ciekawy, prosty i logiczny 
sposób, że aż ma się ochotę napisać petycję o wpisanie tej książki na listę lektur szkolnych. 
 
Nie znam drugiej takiej pozycji, która lepiej nauczyłaby dziecko szacunku i miłości do przyrody. Z całego serca  
 ją Wam polecam”. 

 
 
 
 

 

 


