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WITAJ WIOSNO ! 

Leci pliszka 

spod kamyczka: 

– Ja się macie dzieci! 

Już przybyła 

wiosna miła, 

już słoneczko świeci! 

Poszły rzeki w 

świat daleki, 

płyną het – do morza; 

A ja śpiewam, 

a ja lecę, 

gdzie ta ranna zorza! 



W TYM NUMERZE  
 
1. Koncerty, teatrzyki , pokazy 

2. Dzień Babci i Dziadka  

3. Bal Karnawałowy  

4. Wydarzenia z życia grup 

5. Kącik dla rodziców  

6. Kącik dla dzieci 



KONCERTY, TEATRZYKI, POKAZY 
 
19 stycznia odbył się koncert filharmonii, w trakcie którego dzieci zapoznały się 

z brzmieniem akordeonu . Prowadząca koncert przybliżyła zasady,  jakie pano-

wały na dawnych balach , a także nawiązała do zabaw karnawałowych w Wene-

cji i Brazylii. 



 

 

Przedszkolaki wzięły udział w spektaklu pt.. "O prosiaczku, który zjadł za dużo 

lizaczków". To było bardzo wesołe i pouczające przedstawienie. Główny bohater 

uświadomił dzieciom jaki wpływ na nasze zdrowie ma jedzenie słodyczy i picie 

słodkich napojów. Od teraz każde dziecko wie, że warzywa i owoce dają moc i 

siłę :)  





Podczas przedstawienia ”O pluszowym Misiu Gałganku w Krainie  Bałaganku” 

przedszkolaki poznały niezawodne sposoby na utrzymanie porządku. Chętnie 

brały udział  w zaproponowanych przez aktorów aktywnościach. Pomogły też Mi-

siowi  zaprowadzić porządek w jego otoczeniu. 

 





Do przedszkola przyjechali specjalni goście z ciepłych i tropikalnych miejsc na 

Ziemi - Papugi - Ara oraz Kakadu. Dzieci miały okazję doświadczyć spotkania 

z tymi niesamowitymi ptakami, mogły je dotknąć, potrzymać, przy okazji zdo-

bywajac nową przyrodniczą wiedzę. 



Dnia 15 marca odbył się koncert filharmonii , w takcie którego nasze przed-

szkolaki poznały instrumenty perkusyjne . Naszym milusińskim niezwykła fraj-

dę sprawiła gra na instrumentach oraz fakt, że mogli czynnie uczestniczyć  

w koncercie . 



 DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

Dziadkowie to bardzo często najważniejsze osoby w naszym życiu.                     

Służą radą, rozpieszczają i dbają o swoje wnuki, jak tylko mogą. Zasługują    

na szacunek, troskę i wsparcie przez cały rok, ale są dwa wyjątkowe dni, kie-

dy szczególnie powinniśmy o nich pamiętać i okazać im naszą miłość. 

W związku z tym przedszkolaki chcąc podziękować swoim ukochanym bab-

ciom i dziadkom za ich ogromne serce przygotowały krótkie występy. 

 









 

Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych. Kolorowe stroje, ba-

jeczny wystrój i skoczna muzyka– w takiej atmosferze bawiły się podczas balu 

karnawałowego. Tego dnia  już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe 

postacie. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, w salach przed-

szkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki,  motylki, piratów, strażaków, 

policjantów, Spider-Mana, Batmana,  nie sposób zliczyć i wymienić tych 

wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali wpro-

wadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zaba-

wy. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom,  to było 

głównym celem tego balu. 











WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUP 

W dniu św. Walentego panował wyjątkowy nastrój. W przedszkolu królował 

kolor czerwony. Dzieci poznały tradycje walentynkowe, dowiedziały się jak 

ważne jest okazywanie uczuć przyjaźni i sympatii w stosunku do innych lu-

dzi. Wyklejały, rysowały i kolorowały serduszka, wykonywały laurki i prace 

plastyczne, by następnie wręczyć je jako walentynkę swoim kolegom, kole-

żankom. Poznały słowo kocham w różnych językach, prawiły sobie komple-

menty i mówiły miłe słowa. Wypowiadały swoje zdania, co według  nich 

znaczy kochać kogoś i jak można to pokazać drugiej osobie. 

  









Światowy Dzień Kota przypada 17 lutego. Tego dnia wszyst-

kie koty, kotki, koteczki i kociaki mogą liczyć na szczególne względy. Od sa-

mego rana w grupie panowała radosna atmosfera. Dzieci miały na twarzach 

wymalowane czarne nosy i wąsiki. Ten dzień zainspirował nas, by porozma-

wiać o rasach kotów, ich ulubionych zabawach oraz codziennych potrze-

bach. Była tez kocia matematyka, prace plastyczne oraz konkurs na picie 

mleka języczkiem. 









Podczas obchodów "Dnia Dentysty" przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się 

jak dbać o higienę jamy ustnej, aby ząbki były zawsze zdrowe, a uśmiech błysz-

czał czystością. Zwrócono także uwagę dzieci na etapy mycia zębów oraz na 

systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia. 





.Dinozaury to stworzenia, które od dawna niezwykle fascynują szczególnie 

najmłodszych. Nie tylko zaskakują swoim wyglądem i wielkością, ale też kryją 

wiele tajemnic. Dlatego podczas obchodów „Dnia Dinozaura” dzieci poznały 

historię tych stworzeń, dowiedziały się kiedy żyły, czym się żywiły i jak wyglą-

dały. Rozmawiały na temat pracy paleontologa i wspólnie dokonywa-

ły,,wykopalisk" dzięki którym zobaczyły jak wyglądają szkielety niektórych di-

nozaurów. 







Ogólnopolski Dzień Matematyki  to bardzo ciekawy, wesoły i kolorowy dzień - 

pełen matematycznych zabaw.  Dzieci chętnie odpowiadały na pytanie - Co to 

jest matematyka? Padały ciekawe, zaskakujące odpowiedzi. Dużym zaintere-

sowaniem cieszyły się zabawy matematyczne, które rozwijają logiczne myśle-

nie, wyobraźnię, kreatywność, symetrię, orientację w przestrzeni i wiele innych 

pojęć matematycznych. Podczas zabaw z figurami geometrycznymi dzieci na-

zywały kolory, porównywały kształty, podawały nazwy figur oraz układały kolo-

rowe pajacyki. Nie zabrakło również zabaw muzycznych przy piosenkach o 

figurach i cyferkach.  





 

"Być kobietą, być kobietą... Mieć pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże 

I od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże."  

 

Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień dla wszystkich kobiet - zarówno tych dużych, 

jak i małych. Radosna atmosfera panowała w naszym przedszkolu już od sa-

mego rana. Chłopcy starali się, aby ten dzień był wyjątkowy. W tym szczegól-

nym dniu wszystkie kobietki otrzymały od chłopców serdeczne życzenia oraz 

upominki. Uśmiech na buziach przedszkolaków świadczył o miło spędzonym 

czasie.  







 

Pierwszy Dzień Wiosny 

„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno!                                                                                          

Ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy!” 

 

      

 

 

W dniu 21 marca dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień 

Wiosny. Uroczystości powitania Wiosny rozpoczęły się od konkursów, gier i 

zabaw związanych  z tematyką pór roku. Dzieci dowiedziały się o starym zwy-

czaju topienia Marzanny. Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych 

Przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre. 





„(…)Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie 

magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, zna-

komicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i  społeczny, jest jedna 

z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku 

ogromna radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale to jeszcze nie ko-

niec atutów głośne4go czytania. Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas 

dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspirująca.(…)  





 
KĄCIK DLA RODZICÓW  





KĄCIK DLA DZIECI 
 

                   Znajdź różnicę   
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