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Wesołych,  

pełnych nadziei i wiary 

Świąt Wielkiej Nocy,  

spędzonych wśród srebrnych bazi  

i kochającej Rodziny 

przy wspólnym stole. 

Smacznego święconego jajka 

oraz mokrego poniedziałku! 

Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne 

 

 

DRODZY CZYTELNICY 
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OD REDAKCJI: 

DRODZY RODZICE 
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 Słowo do Rodziców: 

 
GDY DZIECKO SIĘ BUNTUJE…. 

 Zachowaj zimną krew. Jeśli zdołasz zapanować nad swoimi emocjami to już połowa sukcesu; 

 Mów spokojnym tonem. Wtedy masz większą szansę na to, że dziecko zrozumie Twoje słowa; 

 Nigdy nie szarp i nie krzycz. W ten sposób na pewno nie uspokoisz dziecka; 

 Staraj się dziecko przytrzymać. Mocno przytul je do siebie aż do momentu, kiedy osłabnie jego 

fizyczny opór; 

 Zaproponuj jakiś ruch. Jeśli razem poskaczecie lub potupiecie, to pomoże rozładować napięcie; 

 Nie zostawiaj dziecka samego. Ono w takiej chwili bardzo Ciebie potrzebuje; 

 Bądź stanowcza i nie ustępuj. Dziecko musi wiedzieć, że złość nie jest sposobem na  

wyegzekwowanie zachcianki; 

 Nie karz za napad złości. 

 

JAK ZABRANIAĆ, BY NIE OGRANICZAĆ? 

 Tylko nie krzycz – nie szarp, nie zamykaj w łazience i nie zostawiaj samego. Gdy złość minie  

pociesz dziecko i wytłumacz, co jest przyczyną Twojego zakazu; 

 Stawiaj wyraźne granice; 

 Mobilizuj dziecko do twórczej pracy poprzez okazywanie mu uznania i chwalenie go. 

 

TEGO NIGDY NIE RÓB! 

 Nie traktuj dziecka jako swojej własności. Nie zakładaj, że lepiej wiesz, co ono czuje: czy jest 

głodne, czy ma się ochotę bawić z koleżanką; 

 Nie próbuj go do niczego zmuszać. Takie postępowanie obróci się przeciwko Tobie i dziecku; 

 Nie szantażuj miłością. Nigdy nie mów: jak będziesz niegrzeczny, to przestane Cię kochać. Dziecko 

czuje się wówczas zagrożone; 

 Nie zawstydzaj. W ten sposób wpoisz dziecku przekonanie, że nie panuje nad samym sobą  

i sytuacja; 

 Nie decyduj o wszystkim za dziecko. Nawet dwulatek może decydować, jaką bluzeczkę założy. 
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W jaki sposób skutecznie wspierać rozwój swojego dziecka w domu? 

„Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą” 

                                                              A.Schopenhauer 

 Podstawową potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym jest niewątpliwie duża potrzeba ruchu. Wszelkie 

czynności, które robi przedszkolak powinny być w miarę możliwości dostosowane do tego. I to począwszy od  

zwykłych zabaw podwórkowych – berek, chowanego, klasy – poprzez różne zajęcia, które odbywają się na terenie 

przedszkola czy poza nim, takie jak: nauka pływania. Dobrze robią przedszkolakom zajęcia ogólnorozwojowe – 

tańce, gimnastyka sportowa, sztuki walki czy zwykła rytmika. Ruch pozwala dziecku dać upust jego energii, a także 

pobudza mózg do pracy. Dziecko nie rozwinie się dobrze bez szansy na aktywność fizyczną.  

 Motoryka duża obejmuje wszystkie obszerne ruchy, w które jest zaangażowane całe nasze ciało lub jego 

znaczna część, np. ręce i nogi. Jest to taki rodzaj aktywności ruchowej jak: chodzenie, bieganie, skakanie, czołganie 

się, jazda na rowerze, czy też pływanie. Motoryka ta odpowiada za obszerne ruchy całego ciała i jest ona szeroko 

pojętą, codzienną aktywnością ruchową dziecka, która najefektywniej rozwija cały jego układ nerwowy  

– koordynację ruchową i koncentrację uwagi. 

  Jak przedszkolaka zainspirować do rozwoju? W czym go wesprzeć? Przedstawiamy rodzicom drugi zestaw 

ćwiczeń wspierających rozwój przedszkolaka w zakresie motoryki dużej. 

Ćwiczenia motoryki dużej 

 Zaległości w sferze motoryki dużej wpływają między innymi na złe kształtowanie motoryki małej, a to już 

prosta droga do kłopotów w szkole. Warto więc zrobić wszystko, aby temu zapobiec – najłatwiej zrobić to po prostu 

przez… zabawę. Na początek ważna uwaga – w ćwiczenia motoryki dużej muszą być zaangażowani rodzice.  

Powinni też zdawać sobie sprawę z istotności ruchu w życiu dziecka – mówiąc wprost, tablet i telewizor idą  

w odstawkę albo używane są okazjonalnie. Zastąpi je aktywny rodzic i ruch. Będzie mniej wygodnie i potrzebny jest 

wysiłek – ale coś za coś. 

Zestaw zabaw rozwijających motorykę dużą 

 chodzenie po narysowanej linii 

 chodzenie po krawężniku 

 pokonywanie krótkich dystansów z zamkniętymi oczami 

 dotykanie na przemian prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie 

 zmiana kierunku biegu na sygnał, zgodnie z wcześniej wydanym poleceniem 

 zwroty w określonym kierunku - w prawo, w lewo, w tył 

 toczenie piłki do określonego miejsca 

 rzucanie i łapanie piłki 

 podrzucanie piłki do góry 

 rzuty piłką do celu 

 zabawy ze skakanką 

 gra w gumę 

 pokonywanie toru przeszkód 

 naśladowanie ruchów zwierząt, ludzi, maszyn – kalambury ruchowe 

 jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach, łyżwach, nartach. 

 

Poranne ćwiczenia 

 Dzieci uwielbiają tańczyć – a już zwłaszcza, jeśli dorobimy do tej czynności całą „otoczkę‖.  

Na pewno każdy dwu- i trzylatek będzie zachwycony, jeśli wprowadzisz nawyk porannych ćwiczeń w formie tańca. 

W tym celu włączaj ulubione utwory dziecka i układaj z nim własną „choreografię‖. Przykład - na „lalala‖  

podskakujemy, na „łubudu‖ robimy obrót i tak dalej. Pamiętaj jednak, że układ musi być prosty i najlepiej  

powiązany ze słowami („pada deszczyk, pada‖ – wykonujecie kręcące ruchy dłońmi wyciągniętymi w górze). 

 Nóżki start! 

Bardzo ciekawą formą zabawy są wszystkie te aktywności, które „zmuszają‖ nóżki dziecka do pracy. Możecie  

wykorzystać to już przy sprzątaniu zabawek (przesuwamy zabawki nóżką) albo stworzyć własne zawody  

– prowizoryczną bramkę i woreczek, który musi się do niej dostać. Nie martw się, jeśli dziecko skieruje się zupełnie 

w inną stronę – chodzi przecież o to, aby wykonywało ćwiczenia, a nie by grało. 

https://parenting.pl/portal/plywanie-dla-dzieci
https://parenting.pl/portal/tance-dla-przedszkolakow
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 Wrzucanie na odległość 

Do tej zabawy wystarczy zwykłe wiadro lub plastikowy pojemnik i coś, czym będziecie bezpiecznie rzucać do jego 

środka. Mogą być to piłeczki, baloniki czy maskotki. Aby zmotywować dziecko, warto je nagradzać po każdym  

udanym rzucie. Z czasem zwiększaj odległość kosza od dziecka – będzie musiało inaczej układać ciało, aby trafić do 

celu. 

 Zabawy na dworze 

Czy jako dziecko omijałaś na drodze łączenia płyt chodnikowych? Robiły to prawie wszystkie dzieci, wspierając 

jednocześnie umiejętności związane z motoryką dużą. Zachęć do tego i swoje dziecko! Ponadto możecie bawić się  

w omijanie kałuż (w wersji dla odważnych mam – we wskakiwanie w kałuże) albo w próby podskoczenia do gałęzi. 

Nie odmawiaj dziecku także wtedy, kiedy chce ono pójść po niewysokim murku. Zgódź się, ale je asekuruj. To także 

ważne ćwiczenie! 

 Trampolina 

 

 
„Nasze przedszkolaki badają, odkrywają, doświadczają” 

 Ogromny wpływ zabaw badawczych na rozwój i wychowanie dzieci związany jest z faktem,  

iż każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. 

Najlepiej, bowiem zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy. Działalność badawcza wywiera korzystny 

wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Przy okazji uczy się planowania 

własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną 

okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, 

porównywanie i uogólnianie. 
 

Co pływa, co tonie?  

Materiały: piórko, papier, plastikowa nakrętka, plastikowa piłka, magnes, pieniążek, plastelina, wata,  

szpilka, łyżka. 
 

 W grudniu przedszkolaki eksperymentowały z wodą. Sprawdziły, które przedmioty potrafią  

utrzymywać się na powierzchni wody, a które toną. Wszystkie  przedmioty kolejno zostały wrzucane do 

przezroczystego pojemnika z wodą. Dzieci przewidywały, który przedmiot utonie, a który nie.  

Po przeprowadzonym doświadczeniu dzieci odpowiadały na pytania: Jakie przedmioty utonęły? Które nie 

utonęły?  Dlaczego jedne utonęły, a inne nie? Przedszkolaki nie miały wątpliwości, że ciężkie przedmioty 

toną, a lekkie pływają na powierzchni, a także to, czy dany przedmiot pływa, zależy od jego kształtu.  

Co przyciąga magnes? 
 

Materiały: magnes i różne metalowe przedmioty (np. spinacze, druciki, agrafki, blaszki), różne  

niemetalowe przedmioty (np. papier, gumka, karton, drewniane i plastikowe klocki), szklany pojemnik, 

woda. 
 

 Dzieci otrzymały po jednej sztabce magnesu i sprawdzały, które przedmioty w ich otoczeniu  

przyciąga magnes. Układały na dywanie  przedmioty o różnych właściwościach i używając magnesów 

dzieliły te przedmioty na dwie grupy: na te przyciągane i obojętne wobec magnesu. Nauczyły się  

rozpoznawać przedmioty magnetyczne i niemagnetyczne. Dowiedziały się także, od czego zależy siła  
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danego magnesu. Przedszkolaki sprawdziły czy siła magnetyczna może oddziaływać na przedmioty przez 

pewne materiały, chociażby takie jak szkło i woda. Wrzuciliśmy spinacze i sprawdzaliśmy czy magnes  

potrafi wyciągnąć metalowe przedmioty z wody. Jakże duże było zaskoczenie, gdy  mogliśmy wyjąć  

spinacze nie zanurzając rąk. Dowiedzieliśmy się, że magnes to na prawdę wyjątkowy przedmiot. Potrafi 

przyciągać metalowe przedmioty zanurzone w wodzie i takie, od których dzieli go warstwa szkła. 

 

Magiczna żelatyna 
 

Materiały: pojemniki o różnych kształtach, żelatyna, woda. 
 

       W lutym przedszkolaki przeprowadziły eksperyment badawczy z wykorzystaniem żelatyny  

spożywczej. Dzieci wsypały proszek z opakowania gotowej galaretki do ciepłej wody, następnie delikatnie 

mieszały go, obserwując  rozpuszczanie się żelatyny w wodzie. Powstałą kolorową wodę rozlaliśmy do  

trzech pojemników o różnych kształtach i przekazaliśmy do szkolnej lodówki. W tym  doświadczeniu  

dzieci poznały właściwości żelatyny, która rozpuszcza się w  ciepłej wodzie,  niska temperatura  cieczy 

prowadzi do jej tężenia  i powstania smakowitej galaretki. Przedszkolaki odkryły również, że  żelatyna 

gęstniejąc może przybierać różne kształty w zależności od  kształtu naczyń,   

do których została przelana. Dzieci zdobyły nowe doświadczenia za pomocą zmysłu smaku, zapachu  

dotyku oraz wzroku. Od dziś każdy przedszkolak wie, co znaczy powiedzenie „ Trząść się jak galaretka‖. 

 

Opracowanie: mgr Patrycja Rąpel 

nauczyciel oddziału przedszkolnego 
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WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA 

Dnia 4.12.2015r. w naszym Przedszkolu powitaliśmy niezwykłego gościa – Św. Mikołaja! Dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych brały udział w licznych wesołych zabawach oraz z uśmiechem na twarzach pozowały do zdjęć na 

kolanach Miłego Gościa. Dzieci pięknie podziękowały za wspaniałe prezenty i obiecały, że będą bardzo grzeczne, 

czekając na kolejną wizytę Św. Mikołaja znów za rok.  

POWITANIE ZIMY 

Pewnego grudniowego dnia wszystkie 

grupy przedszkolne przygotowały 

uroczysty apel dla starszych kolegów  

i koleżanek z klas I-III. Okazją do 

wspólnego świętowania było powitanie 

zbliżającej się wielkimi krokami Zimy. 

Dzieci w pięknych strojach Śnieżynek oraz 

Mikołajków dzielnie zaśpiewały oraz 

zatańczyły przed publicznością do  

piosenek oraz recytowały zimowe wiersze 

za co zostały nagrodzone gromkimi 

brawami.  

Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu 
 

Dzieciństwo nie jest jedynie przygotowaniem do życia, 

jak często uważamy myśląc o naszych dzieciach, 

lecz jest prawdziwym życiem. 

Peter Rosegger  
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ŚWIĄTECZNE OZDOBY 

Grupa Wisienek bardzo polubiła wyrabianie, lepienie oraz zabawy z masą solną. Przedszkolaki  

z wielką ochotą podeszły również do nowego zadania, jakim było wykrawanie świątecznych ozdób za 

pomocą różnorodnych foremek. Efekty wspólnej pracy przyniosły wszystkim wiele satysfakcji i radości. 

Po wysuszeniu, ozdoby zostały pokryte złotą farbą, by w końcu pięknie zabłyszczeć na świątecznych 

drzewkach w domach dzieci oraz naszym Przedszkolu.  

WIGILIA 

Wigilia – najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w roku, wyzwalający najlepsze uczucia.  

W domach uroczyście, ale nie tylko w domach. W naszym przedszkolu również. I już tradycyjnie w tym 

dniu starsi uczniowie przedstawili „Jasełka‖. Ubrani w piękne stroje, wierszem i piosenką opowiedziały 

historię narodzin Jezusa. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, jak również rozmowy przy  

wigilijnym stole wprowadziły wszystkie przedszkolaki w świąteczną atmosferę,  

pełną radości i życzliwości. Dzieci smakowały pyszne przysmaki, zorganizowane przez Rodziców. Takie 

podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, 

co najważniejsze wzmacniają bliskie i  serdeczne relacje.  Na zakończenie  

przedszkolnej uroczystości dzieci otrzymały świąteczne prezenty. 
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BAL KARNAWAŁOWY 

W zimowy czwartek, 4 lutego, w naszym przedszkolu już od rana było bardzo gorąco, a wszystko za 

sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawałowym, na który wszyscy tak długo czekaliśmy! Jak co roku 

wśród maluchów obfitowały piękne, kolorowe, bajkowe stroje. Sale przedszkolne z minuty na minutę 

zapełniały się pięknymi księżniczkami, tajemniczymi wróżkami, odważnymi batmanami, ninjami, 

żołnierzami, dzielnymi strażakami, zawitały też motylki, pszczółki oraz bohaterowie znanych i lubianych 

przez dzieci bajek, jak: Bob Budowniczy, Czarownica, Roszpunka, Kopciuszek, Pirat, czy Elzy z Krainy 

Lodu, a nawet kościotrup - aż trudno było wśród nich rozpoznać naszych wychowanków! Przedszkolaki 

świetnie się bawiły, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do licznych tańców. Podczas imprezy 

dzieciom nie schodził uśmiech z twarzy. Były też konkursy i gry zręcznościowe. W przerwie balu 

przedszkolaki otrzymały słodki poczęstunek. Kosztowały smaczne pączki z okazji przypadającego na ten 

dzień Tłustego Czwartku. Zabawom i szaleństwom przy muzyce nie było końca. 

PRZEDSZKOLAKI W TEATRZE 

W styczniu dzieci z wszystkich grup wiekowych wybrały się na wycieczkę do Wadowickiego Centrum 

Kultury na spektakl pt. „Zew Natury, czyli Pingwiny ratują świat‖. Bajka miała charakter proekologiczny. 

Maluchy dowiedziały się jak należy dbać o naszą planetę i jakich zachowań unikać aby jej nie zaszkodzić.  

Przedstawienie okazało się fantastycznym przeżyciem dla przedszkolaków. Podczas spektaklu dzieci  

śmiały się, biły brawo, a nawet udzielały pingwinom oraz królowi Julianowi cennych wskazówek.  

Wszystkim bardzo podobała się miła atmosfera w teatrze, przepiękne kostiumy aktorów, dekoracje na  

scenie. Niektóre dzieci po raz pierwszy podróżowały autokarem, co również sprawiło im wiele radości. 
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Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, które kojarzą się z ciepłem, miłością  

i wszystkim co dobre. Uroczystość z okazji Ich święta, to wielkie, coroczne, rodzinne święto, podczas  

którego dzieci prezentują wiersze, piosenki i tańce, składają życzenia i wręczają upominki.  Po feriach,  

w lutym i marcu nasze przedszkole odwiedzali zaproszeni goście - Babcie i Dziadkowie ze wszystkich 

grup wiekowych. Dzieci na tle pięknych dekoracji z dumą i zaangażowaniem prezentowały swoje  

zdolności wokalne, taneczne i recytatorskie. Młodzi aktorzy pojawiali się na scenie w barwnych strojach, 

oddających pełen charakter grających, bajkowych postaci. Po części artystycznej wnuczęta wręczyły  

swoim Dziadkom prezenty i zaprosiły na słodki poczęstunek. W tym dniu nie zabrakło także mnóstwa 

uścisków i buziaków. Wesołe piosenki, wiersze i tańce zostały nagrodzone dużymi brawami. Zadowolone 

twarze bliskich świadczyły o tym, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone z wnukami, dostarczając 

nam wszystkim wiele radości, wzruszeń, a także łączą pokolenia i uczą dzieci szacunku do osób starszych. 

 Dziękujemy Rodzicom, którzy przygotowali słodki poczęstunek, a Babciom i Dziadkom za 

poświęcony nam czas. 

„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia, 
Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia” 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 

Dzieci z grupy Wisienek niedawno obchodziły nietypowe święto - „Święto kota‖.  W tym dniu maluchy 

wysłuchały opowiadania o chorym kotku a później dowiedziały się w jaki sposób opiekować się tymi 

zwierzętami, oglądały książeczki, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. 

Były też wesołe „kocie zabawy‖, takie jak: koci spacerek, rozwiązywanie zagadek, wykonywanie  

różnorodnych prac plastycznych, oraz śpiewanie kocich piosenek. Celem obchodów tego dnia było  

podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych  

i bezdomnych zwierząt. Mimo, iż na przestrzeni lat spotykały je różne losy, dziś są coraz bliższe ludziom. 
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WIZYTA CYRKU W SZKOLE 

Dnia 24.02.2016r. gościliśmy w przedszkolu aobjazdwą grupę cyrkową O'BIMBOLANDO. Artyści  

prezentowali swoje umiejętności w żonglerce, sztukach zręcznościowych oraz iluzji. Za każdym razem  

pojawiali się na scenie w nowych, barwnych, przykuwających wzrok kostiumach. Oglądaliśmy m.in. pokaz 

jednoczesnego poruszanie wieloma kołami hula- hop, żonglerkę talerzami, piłkami, pokaz tańca  

w kostiumie ogromnego stwora. Nie zabrakło również „czarodzieja- iluzjonisty‖ i zabawnego klauna, który 

z wielką wprawą rozśmieszał przedszkolaków i wyczarował z kapelusza królika. Na koniec przedstawienia 

dzieci podziwiały ogromnego pytona królewskiego. Nie ukrywamy, że nasze odważne maluchy miały 

możliwość sprawdzić się w wybranych sztuczkach cyrkowych pod czujnym okiem artystów. Zapewne  

czuły się bardzo ważne, kiedy nie żałowaliśmy im braw po skończonej prezentacji. Cyrkowi artyści dali 

wspaniały popis swoich umiejętności oraz dostarczyli dzieciom dużą dawkę wrażeń i dobrego humoru. 

Mamy nadzieję, że jeszcze nas kiedyś odwiedzą. 

DZIEŃ DINOZAURA  

Każdy miesiąc w przedszkolu jest pełen niespodzianek, a co za tym idzie, daje wiele okazji do zdobywania 

wiedzy o świecie. W dniu 02.03 dzieci z grupy Wisienek obchodziły święto znanych prehistorycznych 

stworzeń. Dzieci oglądając prezentację różnych rodzajów zwierząt poznały historię dinozaurów,  

dowiedziały się kiedy żyły, czym się żywiły i jak wyglądały. Następnie samodzielnie rozcinały dinozaury 

wzdłuż linii tworząc puzzle. Na zajęciach przedszkolaki ćwiczyły swoją spostrzegawczość, umiejętność 

liczenia oraz doskonaliły motorykę małą. Każda Wisienka z wielkim zaangażowaniem stworzyła  

z papierowych talerzyków własnego dinozaura. Wspaniałą przygodę zakończyły wspólne zabawy  

muzyczne wraz z otrzymaniem odznaki z wizerunkiem dinozaura. Dzieci przejawiały zainteresowanie tymi 

gadami, więc ten dzień bardzo im się podobał już od samego rana, kiedy to przybyły do przedszkola. 

DZIEŃ KOBIET 

W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i miłości, moc uśmiechu  

i słodkości, mało smutku oraz łez pełni szczęścia, jeśli chcesz 

Dzień Kobiet i Dziewczynek przebiegł w naszym przedszkolu 

bardzo wesoło. Uczestniczyliśmy w naszych ulubionych  

zabawach. Chłopcy złożyli dziewczynkom życzenia i wręczyli im 

pamiątkowe czerwone tulipany. W ramach świętowania na 

wszystkie dzieci czekał słodki poczęstunek. Dzień przebiegł nam 

wesoło i przyjemnie i zapewne długo zostanie nam w pamięci. 
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DZIEŃ KRAINY LODU 

Wisienki niedawno obchodziły Dzień Krainy Lodu, na który od dawna czekały z niecierpliwością. W tym 

dniu dzięki pięknym biało - niebieskim strojom dzieci oraz dekoracji, nasza sala zamieniła się w lodową 

krainę. Nie zabrakło licznych atrakcji: na buziach dzieci pojawiły się piękne niebieskie śnieżynki, wspólnie  

odgadywaliśmy lodowe zagadki,  tańczyliśmy do pięknych piosenek z  ulubionej bajki oraz wykonaliśmy 

pracę techniczną - Olafa - ulubieńca naszych maluszków. Na koniec czekał na nas słodki poczęstunek oraz 

wszystkie dzieci otrzymały drobny prezent- ołówek z postaciami Krainy Lodu. 

ZIELONY KĄCIK PRYRODY 

 
„W naszym ogródeczku zrobimy porządki,  

zrobimy porządki, zrobimy porządki.  
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki,  

przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.  
  

Potem w miękką ziemię włożymy nasionka,  
włożymy nasionka, włożymy nasionka.  

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,  
na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.  

  
Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,  

wszystko odmieni, i wszystko odmieni.  
W naszym ogródeczku grządki zazieleni,  

grządki zazieleni, raz, dwa, trzy” 

Świat dookoła robi się coraz bardziej zielony… w końcu wiosna, a wraz 

z jej nadejściem, na polach rozpoczęły się prace przygotowawcze pod 

zasiew. Podobnie w naszym przedszkolu, we wszystkich grupach dzieci 

postanowiły założyć ―Zielony kącik przyrody‖, który z dnia na dzień 

wzbogacał się o różne roślinki. Dzieci samodzielnie napełniały  

pojemniczki, doniczki i skrzynki ziemią, po czym przystąpiły do siania  

i sadzenia: pietruszki, cebuli, rzodkiewki, sałaty oraz rzeżuchy,  

natomiast w kolejnych dniach sialiśmy kwiaty: cynie, astry i maciejkę 

oraz sadziliśmy żonkile i hiacynty. Na koniec w naszym kąciku pojawiły 

się przyprawy takie jak: bazylia, oregano, tymianek i majeranek. Teraz 

pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać… Podczas zajęć  

przedszkolaki poznały wygląd, zapach i specyfikę przypraw, a także 

odbyła się smaczna degustacja białego sera ze szczypiorkiem, który  

samodzielnie przygotowały, łącząc ze sobą potrzebne składniki.  
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WARSZATY ZDOBIENIA PISANEK 

16-go marca nasze Przedszkole odwiedziły Panie z Fabryki Bombek Armar z Krakowa. Nasi goście  

przeprowadzili w grupach przedszkolnych warsztaty twórcze zdobienia jajek wielkanocnych. Każdy  

przedszkolak miał okazję samodzielnie udekorować piękne, duże, szklane jajko. Dzieci  z wielkim  

zaangażowaniem i zachowaniem ostrożności dekorowały jajka według własnego pomysłu. Po chwili sala 

zapełniła się licznymi  pisankami w kropki, paski, kwiatuszki i  szlaczki. Każda z nich była inna, ale na 

pewno każda piękna. Po wysuszeniu przedszkolaki zabrały swoje pisanki do domu aby postawić je  

w honorowym miejscu i wprowadzić świąteczny wielkanocny nastrój.  

KONKURS 
III Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Przeciszów.  

W konkursie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie, w  kategorii  

przedszkole  I  miejsce zdobył Patryk Matyjasik z grupy 0b.  

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do czynnego udziału w kolejnych konkursach! 
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Bajka LANY PONIEDZIAŁEK 

 Słońce nieśmiało wyglądało przez chmury, upewniając się, czy ludzie pamiętają, że dzisiaj jest  

śmigus-dyngus. Pierwszy wstał tato. Cichuteńko na paluszkach przemknął się do kuchni, nalał wody do 

szklanki. Bezszelestnie wszedł do pokoju dzieci. Pokropił wodą Karolinkę i Pawła. Wzdrygnęli się  

i schowali głowy pod kołderkę. Zanim pierwsze krople spadły na Paulę, duży strumień wody z butelki po 

płynie do mycia naczyń oblał pidżamę taty. Ten, zaskoczony, machinalnie wylał resztkę zawartości  

szklanki na córkę. 

- O nie! - krzyknęła i wyskoczyła z łózka. Atakowała wodą uciekającego żartownisia. 

Tato przebiegł przez pokój i skrył się do łazienki. Tymczasem Paweł i Karolinka wstali i udali się do  

kuchni, gdzie mieli przygotowane pistolety na wodę. Podbiegli do siostry i zaczęła się mokra wojna. Ze 

ściany, pokrytej beżową lamperią, spływały wodne strużki. Tato słysząc, co się dzieje, odważnie wyszedł  

z łazienki i postawił bosą stopę na zalaną podłogę. Stracił równowagę i chwilę przebierając nogami  

w miejscu, zawisł na klamce. Wylądował na podłodze, podcinając niechcący synowi nogi. Już obaj leżeli 

zanosząc się od śmiechu. Wystraszone początkowo siostry również poddały się ogólnej wesołości.  

- No, dzieciaki, dość tego. Za chwilę wróci mama z pracy - zwrócił uwagę tato. 

-    Ojej, może się przewrócić - stwierdziła Karolinka. Paula prędko rzuciła kilka ścierek. Szybko uporali 

się ze stojącą z przedpokoju kałużą. Cała czwórka na kolanach wycierała do sucha podłogę, gdy do domu  

weszła mama.  

- Aaa! - krzyknęła, znikając za drzwiami. Po chwili uchyliła je lekko, zerknęła do środka.  

-  C o  t o ? !  M y ś l a ł a m ,  ż e  t o  j a k i e ś  p s y  g r a s u j ą  u  n a s  w  d o m u ! 

-  Ś m i g u s - d y n g u s !  -  k r z y k n ę ł a  P a u l a ,  d e l i k a t n i e  o b l e w a j ą c  m a m ę .  

- Ach tak?! A ja przyniosłam chlebek od zajączka - z wyrzutem powiedziała mama. 

- Chlebek! - zawołały jednocześnie dzieci. Mama czasami przynosiła z pracy bardzo smaczny chleb,  

pieczony w prawdziwym wiejskim piecu. Kupuje go od koleżanki, ale zawsze mówi, że od zajączka.  

Podobno ten niespotykany zajączek mieszka pod lasem, niedaleko fabryki, w której pracuje mama.  

Szaraczek w swojej norce ma piec, w którym wypieka najsmaczniejszy chlebek na świecie. Kto zje  

kawałek tego smakołyku, ten nigdy nie będzie głodny. Za każdym razem mama przynosi nową historyjkę  

o zajączku i jego rodzinie. Dziewczynki wiedzą, że to bajka, ale lubią, kiedy mama opowiada. Mały  

P a w e ł e k  s ł u c h a  u w a ż n i e  z  s z e r o k o  o t w a r t y m i  o c z a m i  i  b u z i ą .  

Po smacznym śniadanku wszyscy wyszli na balkon rozkoszować się słońcem, które na dobre wyszło zza 

chmur. Było bardzo ciepło, wróble harcowały w pobliskich krzakach okalających trawnik. Nagle  

z sąsiedniego balkonu doleciały do nich mokre krople. Paweł pobiegł do pokoju i przytaszczył duży  

pistolet na wodę. Niestety nikogo nie było widać. Chwilkę odczekał, a kiedy zobaczył uchylające się drzwi 

od sąsiedniego balkonu,  wycelował  s t rumień wody w tamtym kierunku.  

- A masz! - zawołał.  

- A to co?! - zapytała zdziwiona sąsiadka.  

- Przepraszam cię Weroniko, ale dzisiaj lany poniedziałek - usprawiedliwiała synka mama.  

- Wiem, wiem, moja córka tez biega z jajkiem na wodę. Zdążyła już wszystkich w domu pooblewać.  

- Zaśmiała się.- Może przyjdziecie do nas na filiżankę kawy? Pokażę ci te nowe wzory na poduszkę. 

-  D o b r z e ,  p r z y n i o s ę  k a w a ł e k  w i e l k a n o c n e g o  m a z u r k a . 

Mama i tato poszli do sąsiadki. Zabrali też Pawełka, który uwielbiał bawić się z małym kotkiem pani  

Weroniki. Tymczasem siostrzyczki nabrały w butelki wody i wyszły na plac zabaw. Ostrożnie wysunęły 

głowy z klatki schodowej. Rozejrzały się, obserwując teren. Nikogo nie zauważyły, więc śmiało zeszły na 

plac. Wtem usłyszały jakieś okrzyki i dudnienie kroków na klatce schodowej. To chłopcy wypadli  

z hałasem na dwór. W rękach trzymali butelki pełne wody. Mokrzy i rozbawieni, opowiadali o tym, jak 

kogoś zaskoczyli. Dziewczynki siadły na brzegu piaskownicy. Butelki z "amunicją" schowały pod nogi. 

Rozochocona gromada wyrostków zaczęła rozglądać się, kogo by tu jeszcze oblać. Wreszcie zauważyli 

Paulę i Karolinę. 
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- Chodźcie, oblejemy je! Udajemy, że nic nas nie obchodzą - poddał pomysł Piotrek. 

- Dobrze, chodźmy! - Zgodzili się pozostali. Szli wolno, rozglądali się, liczyli wrony na niebie,  

pogwizdując. Usiedli na drewnianych poprzeczkach drabinek. Siostry ostrożnie wstały, wycofując się w do 

domu.  

- Hej! Uciekają! - Piotrek nie wytrzymał, podbiegł do nich, lejąc na boki wodę.  

Był zaskoczony bardzo, gdy te stanęły uzbrojone w butelki. W jednej minucie był cały mokry. Wtedy  

z pomocą zjawili się koledzy. Dziewczyny broniły się do ostatniej kropli wody. Widok był zabawny.  

Kapało z włosów, z nosa,  mokre koszulki poprzyklejały się do ciała.  

Z pustymi już butelkami wszyscy pobiegli do domów, by je napełnić. Okazało się, że chłopcy schowali 

swoje zapasy na korytarzu i tam ponownie zaczęła się bitwa na wodę. Zdziwione dziewczynki uciekły do 

mieszkania, które znajdowało się na niskim parterze. Pozwoliło to uciekinierkom wyjść przez balkon.  

Indiańskim krokiem okrążyły budynek i teraz one z kolei zaatakowały chłopców od strony drzwi  

wejściowych. Piski i okrzyki radości rozbrzmiewały na całej klatce schodowej. Paula i Karolinka co  

pewien czas napełniały dzbanki wodą. Oczywiście podłoga w łazience była mokra, i nie tylko tam. Dzieci 

stwierdziły, że wchodzenie drzwiami i wychodzenie balkonem to wspaniała zabawa. W związku z tym 

wodna ścieżka prowadziła od łazienki, poprzez dywan w pokoju, balkon, a także przez klatkę schodową. 

Do interesującego szlaku gonitwy dołączyli koledzy z sąsiedztwa. Wszyscy wbiegali do mieszkania 

z przeróżnymi wiaderkami, pojemnikami na wodę, przyczyniając się do zalania podłóg.  

Siostry oraz kilka ich koleżanek ukryły się za wolno stojącym garażem, przygotowane do ostatecznej  

bitwy. Widziały, jak chłopcy biegali wokół bloku, próbując ich dogonić. Trzymały się za brzuchy, żeby nie 

pęknąć ze śmiechu. To zdradziło kryjówkę uciekinierek. W górę tryskały strugi i strużki wody. Wesołe 

okrzyki, piski i śmiechy ściągnęły do okien gapiów. Komentowali beztroską zabawę dzieci, sami przy tym 

s i ę  b a w i ą c .  S ą s i e d z i  w yc h o d z i l i  n a  b a l k o n ,  z a i n t e r e s o w a n i  w r z a w ą .   

- Zobacz, zobacz Stasiu, co tu się dzieje! - zawołała pani Weronika.   

M a m a  P a u l i  i  K a r o l i n k i  z a k o ń c z y ł a  d z i e ń  ś m i g u s a - d y n g u s a .   

- Pięknie! - powiedziała z dezaprobatą. - Chyba koniec na dzisiaj. Zapraszam wszystkich do mnie, na  

c i a s t e c z k a  -  r z u c i ł a  p r o p o z y c j ę ,  g d y ż  m i a ł a  u k r y t y  p l a n . 

Cała gromada dzieci była uradowana, że mama Pauli nie gniewa się. Toteż wszyscy chętnie skorzystali  

z tak nieoczekiwanego zaproszenia. Wypieki pani Stasi znane były na całym osiedlu, a szczególnie  

mazurek kokosowo-budyniowy. Każdy nastawił się na smaczny poczęstunek. Jednak to, co zastali  

w domu,  n i e  r okowało  na  zb yt  s z ybk ie  z a j ęc i e  mie j sc  p rz y s to l e .   

- Kochani, zapraszam do wielkiego sprzątania - powiedziała mama z ujmującym uśmiechem. - Proszę  

bardzo: ściereczki, wiaderka. Po skończonej pracy czekam na was ze słodką niespodzianką. 

Wstyd im było, że tak narozrabiali. Ze skruszoną miną przystąpili do usuwania wody. Sprzątanie zajęło im 

więcej czasu niż dyngusowa bitwa. Naprawianie szkód toczyło się mimo to w przyjemnej atmosferze.  

D o b r z e  j e s t  c z a s a m i  s o l i d n i e  p o p r a c o w a ć .   

-  M a m u s i u ,  s k o ń c z yl i ś m y.  M o ż es z  s p r a w d z i ć?  -  p o p r o s i ł a  K a r o l i n k a . 

- Taak, z grubsza jest powycierane. Jutro dokończę i wypoleruję podłogi. Zasłużyliście na trochę słodkości. 

Chodźcie do stołu. 

Nastrój zdecydowanie się poprawił. Buzie same uśmiechały się do sławnego mazurka mamy. Paula, jako 

gospodyni, nalała gościom do filiżanek soku porzeczkowego, który w ubiegłym roku zrobiła babcia. 

Chłopcy z apetytem pałaszowali ciasto i opowiadali najzabawniejsze sytuacje z dzisiejszego  

ś m i g u s a - d y n g u s a .  M a m a  r ó w n i e ż  ś m i a ł a  s i ę  r a z e m  z  d z i e ć m i .   

Z mieszkania, które stało się centrum blokowego lanego poniedziałku, długo jeszcze dochodziła radosna 

wrzawa. 

- A wiecie, co jest najważniejsze? - Zapytała pani Stasia. - Potraficie się bawić nie czyniąc nikomu  

krzywdy.  

 

 

       KONIEC 
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język angielski- przykłady zabaw w domu  
 Uwaga! – Do większości proponowanych zabaw i ćwiczeń będą Państwo potrzebowali obrazków 

ilustrujących poznane przez dzieci słownictwo. Obrazki takie można przygotować razem z dzieckiem  

rysując, malując lub szukając odpowiednich zdjęć w magazynach i naklejając je na kartkę albo wykonać 

samemu. Obrazki powinny być dość duże (format A5 lub połowa A5), kolorowe i wyraźne.  
 

1. What’s your name? Do zabawy potrzebujemy kilku zabawek pluszowych dziecka. Dziecko nadaje 

imiona zabawkom. Zabawki przedstawiają się : Hello, My name’s..... (np. Tedi) /helou maj nejm’s...Tedi/  

2. Touch the colour. Włączamy muzykę, dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Gdy zatrzymamy  

muzykę nazywamy kolor (np. red) dziecko szybko musi dotknąć przedmiot w danym kolorze. Zabawę  

powtarzamy aż przećwiczymy wszystkie kolory. Kolory: Red- czerwony /red/ Blue-niebieski /blu/ Yellow-

żółty /jelou/ Green- zielony /grin/ Orange- pomarańczowy /orendż/ Pink- różowy /pink/ Brown- brązowy /

brałn/ Purple-fioletowy /perpul/ Black- czarny /blek/ White- biały /łajt/  

3. What’s missing? Układamy przed dzieckiem przedmioty w czterech kolorach. Prosimy żeby dziecko  

( z naszą pomocą lub bez) nazwało wszystkie kolory, następnie prosimy by dziecko zamknęło oczy  

i chowamy jeden z przedmiotów za plecy, prosimy o otwarcie oczu i pytamy, którego koloru brakuje.  

What’s missing? /Łot’s mising?/ Dziecko odpowiada, sprawdzamy czy odpowiedziało poprawnie. Taką  

zabawę może my przeprowadzać w ciągu roku z różnymi grupami przedmiotów. Uwaga! Może się zdarzyć 

się dziecko będzie chciało schować nam przedmioty. To czy podejmiemy wyzwanie zależy od nas.  

4. Show me (red) Układamy przed dzieckiem kolorowe przedmioty i prosimy by dziecko wskazało nam 

poszczególne kolory. Show me red /szow mi red/  

5. Who is it? Udajemy jednego z członków rodziny, dziecko zgaduje, kto to. Potem dziecko udaje kogoś  

a my zgadujemy. Mum- mama /mam/ Dad- tata /dad/ Sister- siostra /sista/ Brother- brat /brader/ Baby- 

dziecko /bejbi/  

6. Zabawa w rodzinę. Do zabawy potrzebujemy trzech pluszowych zabawek lub lalek. Jedna z nich jest 

mamą, druga tatą a trzecia dzieckiem. Prosimy, aby dziecko nazwało wszystkich członków rodziny  

a następnie nasze zabawki witają się – np. Hello Mum, Hello Dad, Hello baby i żegnają np. Goodbye 

Mum. / gudbaj/ Możemy też rozszerzyć tę zabawę o innych członków rodziny.  

7.Who’s missing? Układamy przed dzieckiem obrazki ilustrujące wszystkich członków rodziny (możemy 

wcześniej poprosić, aby dziecko wykonało takie obrazki dyktując np. narysuj mum, dad, baby itd.)  

następnie udajemy, że ktoś z rodziny musi pójść do sklepu. Prosimy dziecko, aby zamknęło oczy  

i chowamy jeden obrazek. Dziecko otwiera oczy i mówi, kto poszedł po zakupy, gdy dana osoba ―wraca‖ 

witamy ją mówiąc np. Hello Mum, Dad itd. Zamiast obrazków możemy użyć pluszaków lub lalek  

określając najpierw, kto jest, kim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: mgr Kinga Warzecha 

nauczyciel j. angielskiego  

Ważne! Na zabawy przeznaczamy czas, kiedy dziecko jest  

w dobrym humorze i chętne do zabawy. Nie zmuszamy do nauki. 

Można poświęcić każdej zabawie kilka minut dziennie lub  

wymyślić swoje modyfikacje zabaw. Bawiąc się z dzieckiem  

konkretnych przedmiotów, nie pytamy jak jest piłka po angielsku, 

lepiej pokazać dziecku piłkę i zapytać jak się nazywa po angielsku. 

Za poprawne wykonanie zadań możemy wyznaczyć jakieś  

nagrody, natomiast, jeśli dziecko czegoś nie pamięta nie stosujemy 

kar ani nie złościmy się na nie. W ciągu roku szkolnego będzie 

miało dużo czasu na ćwiczenie poznanego słownictwa. Nauka  

angielskiego musi kojarzyć mu się z czymś przyjemnym a nie  

z ciężkim obowiązkiem. Niektóre dzieci wstydzą się prezentować 

swoje umiejętności, spróbujmy je do tego zachęcić prostymi,  

niewymagającymi dużo czasu ćwiczeniami. 

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 



18 

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

 

 W grupach przedszkolnych znajdują się dzieci z wadami wymowy. Naszym zadaniem jest pomoc 

tym dzieciom. Ponieważ w określonym wieku każde dziecko powinno nabyć odpowiednią liczbę głosek  

i we właściwy sposób je realizować. Odpowiednie ćwiczenia logopedyczne, można wykonywać w domu  

i pomogą one w usprawnianiu mowy naszych pociech.  

 

Bajeczka logopedyczna „Wielkanoc”                                                                                                 

Podczas czytania bajeczki, dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory. 

 Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto.  

Najpierw do miski (robimy z języka „miskę” – przód i boki języka unosimy ku górze, tak by na środku  

powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy, 

przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Następnie rozbija jaja (otwierając  

szeroko buzię, kilkakrotnie uderzamy czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie  

składniki miesza („mieszamy składniki” – obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera. 

Ciasto już się upiekło. Pan Języczek właśnie je ozdabia- polewa czekoladą (przesuwamy czubkiem języka 

po podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami i orzechami (dotykamy językiem każdego 

zęba najpierw na górze, a potem na dole).                                                                             

 Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa („kroimy” – wysuwamy język z buzi  

i wykonujemy nim szybkie ruchy w kierunku nosa i brody), dodaje majonezu, miesza, a potem próbuje.  

Sałatka jest pyszna (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).                                                      

 Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwamy 

język po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej 

wyschły (wdychamy powietrze nosem, wydychamy buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki 

(dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kółka (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).                                                                                                        

 Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykamy językiem górnej wargi, prawego 

kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan  

Języczek (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów), bo może już świętować. 

 

Zabawa oddechowa – Kolorowe piórka 

 Dziecko otrzymuje  kolorowe piórka. Układa je  na otwartej dłoni przysuniętej do ust.  

Przypominamy  o prawidłowym torze oddechowym (wdech nosem, wydech ustami) i prosimy  

o zdmuchnięcie piórek. 

 

Rysowany wierszyk „Kurczątko” 

 Zabawa polega na ilustrowaniu podczas mówienia tekstu wierszyka odpowiednimi elementami  

rysunku. Kolejność rysowanych elementów powinna być zgodna z wypowiadanym tekstem. 

 

Kurczątko 

Kurczątko z jajeczka się urodziło… 

Główkę, brzuszek wychyliło. 

Na dwie nóżki wyskoczyło. 

Czarne oczka otworzyło, 

Dziobek mały rozchyliło, 

że jest głodne zakwiliło… 
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Ćwiczenia słownikowe   

 Dziecko nazywa rzeczy przedstawione na obrazkach (ew. łączy strzałką podpisy z odpowiednimi 

obrazkami). 

 

Opracowanie: mgr Beata Kopacz 

             nauczyciel przedszkola, logopeda 

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

Wielkanocne i wiosenne zagadki 

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 
słodkie upominki każdemu rozdaje  

(zajączek wielkanocny) 
 

W ten świąteczny dzień  
każdy z nas się śmieje. 
A woda nie z nieba,  
lecz z wiader się leje  
(lany poniedziałek) 

 

Na wielkanocnym stole  
to ona króluje.  

Polana słodkim lukrem  
(baba wielkanocna) 

Choć już Święta blisko 
wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu kiełkuje... 
(rzeżucha) 

 
Mleczka nie chcą pić. Nigdy nie biegają. 
Choć mają futerka, ogonków - nie mają. 

Oj dziwne to kotki! Wolą stać w wazonie,  
niż wziąć się za psotki.  

(bazie) 
 

Żółciutkie jak słonko, piękne jak motyle. 
Wiosną rozkwitają w ogrodzie...  

(żonkile) 

Święta! Święta nadeszły! 
Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem,  
bo dziś przecież… 

(Wielkanoc) 
 

W wielkanocnym koszyczku 
leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę,  
ślicznie je ozdobię.  

(pisanki) 
 

Tyle w koszyczku leży pisanek! 
A pośród nich słodki...  

(baranek) 
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Małe kurczątko się zgubiło, pomóż mu odnaleźć drogę do mamy Kury 

Dokończ rysowanie motylka po kropkowanej linii, a gdy skończysz, pokoloruj starannie rysunek. 
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KOLOROWANKA DLA MILUSIŃSKICH 
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OGŁOSZENIA - co nas czeka w najbliższym czasie? 

 Na najbliższe miesiące nasze Przedszkole zaplanowało kolejne atrakcyjne  

wydarzenia, m.in.:  

 Występ na apelu wielkanocnym 

 Dzień Osób Niepełnosprawnych 

 Dzień Ziemi 

 Dzień Mamy i Taty 

 Piknik Rodzinny 

 Dzień Dziecka 

 Światowy Dzień Słońca -  dzień żółty 

 Dzień Praw Zwierząt 

 Wycieczki grupowe 

 


