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Przyszła do nas wiosna 

w kolorowych kwiatach. 

Przyleciały ptaki 

z dalekiego świata 

Dobrze, że jest wiosna, 

wiosna cieszy nas. 

Słońce grzeje mocno, 

na spacery czas. 

 



Z kalendarza minionych wydarzeń… 

1 marca przedszkolaki z grupy 0A otrzymały odpowiedź na wysłany wcześniej list od dzieci 

z Mordarki (woj. Małopolskie). Dzieci otrzymały piękne rysunki od uczniów klasy 2 a                      

w Mardarce, z których każdy mógł sobie wybrać jeden i zabrać do domu, aby przypominał 

przedszkolakom, że ich zadaniem jest rozdawać wszystkim dobro ☺ 

   

   

  



1 marca grupa 0B obchodziła „Dzień Kota”. Przedszkolaki obejrzały ciekawy film 

edukacyjny, z którego dowiedziały się wielu interesujących faktów z życia tych zwierząt, 

m.in., że koty pochodzą od tygrysów, mają po pięć palców na przednich łapach i tylko cztery 

na tylnych i że są strasznymi śpiochami, bo potrafią przespać nawet 13-14 godzin dziennie :) 

"Jeżyki" wykonały też wiele ćwiczeń w kartach pracy, które nawiązywały do tematyki tego 

święta: łączyły koty w pary, kolorowały obrazek kotów wg wzoru, układały "kocie puzzle", 

przeliczały koty, uzupełniały "kocie sudoku" i kodowały obrazek kota zgodnie z wytycznymi. 

Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał "Dyplom kociego przyjaciela" :) 

  

   

 

                               



3 marca grupa 0B obchodziła „Dzień dinozaura”, w którym dzieci poznały historię tych 

gadów. Dowiedziały się również, jak wyglądały i czym się żywiły. Wykonały także wiele 

ciekawych ćwiczeń w kartach pracy, które nawiązywały do tematyki święta. 

  

   

   

   



W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Mali Ogrodnicy”, 4 marca grupa 0B poznała 

nowy sposób wysiewu nasion do tzw. krążków torfowych . Wykonane są z dobrze 

użyźnionego i przewiewnego podłoża torfowego, są bardzo lekkie i niewielkie . Objętość swą 

zwiększają dopiero po namoczeniu, tworząc mini-doniczkę, która wciąż nie zajmuje zbyt 

wiele miejsca. Gdy rośliny osiągną odpowiednie rozmiary sadzi się je wraz z krążkiem na 

miejsce docelowe. Krążek z czasem całkowicie się rozpadnie użyźniając glebę. Można je 

poukładać obok siebie na dużej tacy, zalać wodą a one napęcznieją i są wówczas gotowe              

do wysiewu nasion. Przedszkolaki z grupy „Jeżyków” Posadziły w nich pomidorki i kwiaty ☺ 

   

   

 

 



4 marca w grupie 0B obchodziliśmy "Dzień dentysty". Przedszkolaki poznały zawód 

dentysty, budowę zębów, ich rodzaje, a także rozmawiały na temat tego, co służy zębom,                 

a co nie.  Przypomniały sobie również, jak należy prawidłowo myć zęby, a pomogła im w tym 

nauka piosenki "Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda" :) Obejrzeli bajkę edukacyjną                       

"Oj, jak mnie boli ząb", wykonaliśmy ćwiczenia w kartach pracy i ciekawe prace plastyczne. 

   

  

 

 



 

 

8 marca w naszym przedszkolu swoje święto miały wszystkie dziewczynki ☺ Z tej okazji 

wszyscy chłopcy złożyli dziewczynkom życzenia i wręczyli przygotowane upominki.  

   

   

   



 

9 marca w ramach innowacji pedagogicznej grupa „Żabek” obejrzała przy wykorzystaniu TI, 

kilka Przygód Koziołka Matołka. Następnie dzieci omówiły historie Koziołka, wybrały tę 

która najbardziej im się spodobała i przelały ją na papier- namalowały ją farbami.                          

Tak powstały przygody: "Gdyby kózka nie skakała", "Latający kozioł" oraz "Złoty szlak". 

           

     

   



10 marca grupa „Żabek” obchodziła „Dzień pisarza”. Przedszkolaki poznały sylwetki 

znanych pisarzy, m.in. Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima. Rozwiązywały zagadki i quizy    

na temat książek, bajek. Poznały także kodeks czytelnika i dowiedziały się, jak należy dbać                

o książki. „Żabki” zaprojektowały również swoją własną książkę przy pomocy materiałów 

plastycznych, m.in. kredek, farb, mazaków, wstążek.  Wysłuchały wierszy i wzięły udział                  

w inscenizacji wiersza „Na straganie”, gdzie dzieci wcieliły się w role warzyw :) 

          

          

 

 



10 marca grupa 0B w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Mali Ogrodnicy”, 

dowiedziała się , że kompost to  nawóz wytwarzany z odpadów roślinnych w wyniku 

rozkładu tlenowego. Wzbogaca ziemię i poprawia wzrost roślin. Możemy go uzyskać 

samodzielnie z resztek roślinnych. „Jeżyki” założyły również  taki malutki kompostownik. 

Zebrały resztki po swoim podwieczorku : skórki od bananów , pozostałości z jabłek i gruszek. 

Dzieci bardzo się zaangażowały i przynoszą   obierki z domu po różnych warzywach. 

   

   

 



12 marca w ramach preorientacji zawodowej oraz innowacji pedagogicznej, grupa „Żabek” 

poznała zawód kowala. Dzieci poznały znaczenie  zwrotu  "W Pacanowie Kozy kują", 

obejrzały film edukacyjny o zawodzie kowala, oraz wykonały prace plastyczno-techniczną - 

wyklejały papierem korowym podkowę. 

           

           

 

 



15 marca grupa „Rybek” zamieniła się w małych ogrodników ☺ Dzieci posadziły                         

w doniczkach cebulki i teraz o nie dbają, podlewają i doglądają ich. Przedszkolaki 

dowiedziały się również, co jest potrzebne rośliną do wzrostu. 

                                

 

   

 

 



16 marca w ramach projektu edukacyjnego „Mali Ogrodnicy” grupa 0B postanowiła pobrać 

nasiona z dyń, które w kwietniu wykorzysta do zrobienia nasad. ,,Jeżyki '' bardzo lubią krem 

dyniowy  , który zjadają ze smakiem. Po rozkrojeniu dzieci zobaczyły jak wygląda                          

to warzywo w środku i jak dużo jest w nim pestek. Wybrały nasiona , które wysuszyły               

aby nadawały się do siewu. Okazało się , że wewnątrz dyni pojawiły się już kiełkujące 

nasiona z listkami ☺ 

   

   

   

 

 



16 marca w grupie 0A odbył się „Konkurs Recytatorski” podczas którego dzieci 

prezentowały znane i lubiane wiersze J.Brzechwy oraz J.Tuwima. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy oraz słodki poczęstunek. Troje z uczestników zostało wytypowanych                    

do reprezentowania naszej grupy na Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez 

Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach. 

                  

                 

 

 



18 marca grupa 0B w ramach projektu edukacyjnego „Mali Ogrodnicy” do swojego 

kompostownika dodała dżdżownice ☺ Pomogą one w napowietrzeniu ziemi i przetworzą 

zgromadzony tam materiał . Dzieci z grupy „Jeżyków” bardzo chętnie i często zaglądają                 

do pojemnika i wiele już wiedzą o tych ,,zwierzątkach’’ , które mamy w sali ☺ 

   

   

   

 

 



 

18 marca grupa „Rybek” nauczyła się, jak robi się ciecz nienewtonowską, poznała pojęcia 

"stan skupienia", "ciecz" i "ciało stałe" :) A najważniejsze, że było kolorowo, sensorycznie                   

i bardzo ciekawie :) 

             

  

     



19 marca dzieci z grupy "Pszczółek" poznały pracę ogrodnika i założyły w sali mały 

ogródek. Posadziły cebulę, posiały kwiaty i warzywa. Aby ułatwić obserwacje przyrodnicze, 

nasionka fasoli oraz cebulę dzieci umieściły w słoikach z wodą. Teraz codziennie "Pszczółki" 

sprawdzają czy posiane i posadzone roślinki rosną. Obserwują, jak cebulka wypuszcza 

korzonki oraz jak kiełkuje nasionko fasoli. Dzieci świetnie się bawią, a przy okazji codziennie 

zdobywają nową porcję wiedzy. 

 

 

 

 



21 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny, za którą dzieci się 

już bardzo stęskniły ☺ Wszystkie grupy wzięły udział w wiosennym pochodzie, podczas 

którego dzieci miały okazję zaprezentować wykonane przez siebie wiosenne kapelusze. 

Ponadto odbył się pokaz mody ekologicznej, gdzie dzieci również miały okazję 

zaprezentować swoje stroje. 

   

 

            

             



25 marca przedszkolaki z grupy 0B w ramach projektu edukacyjnego „Mali Ogrodnicy” 

dowiedziały się, jakie rośliny nazywamy bylinami. Dodatkowo przedszkolaki z grupy 

„Jeżyków” posiały  byliny i teraz z niecierpliwością czekają na pierwsze efekty! 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



26 marca grupa 0B w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Mali Smakosze” 

przygotowała „jadalne tulipany” ☺ Do wykonania tego dania dzieci wykorzystały: 

pomidorki, twaróg, jogurt naturalny i szczypiorek. „Tulipany” wyglądały pięknie na talerzach 

a smakowały jeszcze lepiej! ☺  

   

          

 



W marcu nasze przedszkole dołączyło do szkolnej zbiórki na rzecz podopiecznych DPS               

w Borzygniewie "Herbatka i kawka w tle zielonego kwiatka". Dzięki dzieciom, rodzicom, 

nauczycielom, obsłudze zebraliśmy dla podpieczonych DPS-u bardzo wiele podarunków, 

kwiatów czy kolorowych kartek świątecznych! Akcja przeszła nasze najśmielsze 

oczekiwania! Wiemy, że podopiecznym bardzo spodobały się wszystkie podarunki. 

Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za okazaną pomoc i wielkie serce :) 

 

         

         

 



W marcu w grupie 0B realizowany był  projekt edukacyjny o wodzie, dzięki któremu dzieci 

dowiedziały się skąd  bierze się wcześniej oczyszczona woda w kranie . Dzieci wypowiadały  

się na temat znaczenia wody w życiu codziennym. Bawiły się w kalambury  pokazując 

wybrane czynności związane z wodą .Poznały  sposoby oszczędzania wody i wiedzą , gdzie 

trafia zużyta woda .Dokonały obserwacji i wyciągnęły trafne wnioski z przeprowadzonych 

eksperymentów z wodą .Rozwiązywały zagadki , wykonały ćwiczenia matematyczne. 

Obejrzały filmy na temat dlaczego należy oszczędzać wodę i teatrzyk on-line związany z tym 

tematem.  

   

   

   

 



20 kwietnia grupa 0B rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego "W świecie figur 

geometrycznych i symetrii". Przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat wiadomości               

i umiejętności matematycznych, oraz rozwiązywały zagadki matematyczne :) Dzieci 

wykonały również zadania w kartach pracy: kolorowały obrazek pajacyka utworzony z figur 

geometrycznych, według określonego wzoru; liczyły figury geometryczne, z których 

utworzone były obrazki. Ze wszystkimi zadaniami poradziły sobie bardzo dobrze! :) 

   

   

    



22 kwietnia grupa „Żabek” obchodziła Dzień Ziemi. Przedszkolaki przypomniały sobie,         

jak powstaje dzień i noc, nazywały planety, kontynenty. Obejrzały też filmiki edukacyjne                 

i słuchały piosenek o tym jak dbać o środowisko, jak oszczędzać wodę i jak odpowiednio 

segregować śmieci. Rozwiązywały również tematyczne karty pracy, by za chwilę w grupach 

wykonać kosze do segregacji śmieci w odpowiednich kolorach.  

   

             

              



22 kwietnia  również grupa „Pszczółek” obchodziła Międzynarodowy Dzień Ziemi. 

"Pszczółki" obejrzały film edukacyjny, z którego dowiedziały się jak zostać przyjacielem 

Ziemi.   Teraz bardzo dobrze wiedzą, jak żyć ekologicznie ☺ 

"Pszczółki" uwielbiają podglądać przyrodę. Prowadzą własne obserwacje przyrodnicze                   

w mini-ogródku na parapecie oraz podczas spacerów. Ostatnio przedmiotem ich 

zainteresowania były dżdżownice i ślimak winniczek. Dzieci dowiedziały się dlaczego 

dżdżownice są pożyteczne i że ślimak nie wystawia rogów tylko czółki, które służą                   

do patrzenia (te dłuższe), czucia i węchu (krótsze). Efektem obserwacji były wytwory                    

z plasteliny: kolorowe ślimaczki i długie dżdżowniczki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 kwietnia, w Dzień Ziemi, grupa 0A postanowiła zrobić robota ☺ Dzieci przyniosły          

do przedszkola różne przedmioty - butelki, zakrętki, pudełka, opakowania po jogurtach itp. 

Dzięki nim powstał dwustronny robot. Przedszkolaki  dzięki wspaniałej współpracy stworzyły 

nie tylko robota, ale i również swoje własne śmieciowe zabawki - mini robot, pojazd 

kosmiczny, flaga, samochodziki itp. :)  

 

   

   

 



 

 

23 kwietnia Dzień Ziemi również świętowała grupa „Rybek”. Dzieci uczyły się, dlaczego 

dbanie o środowisko jest takie ważne i co możemy zrobić aby Naszej Planecie pomóc,                

aby była dla nas domem jak najdłużej :) 

       

       

 

 

 



W kwietniu grupa „Rybek” poznała wiele rodzajów domów :) Przedszkolaki wiedzą już,             

że ludzie na całym świecie żyją w bardzo różnych warunkach i że budowle bardzo różnią się 

od siebie :) Uczyły się również pracy w grupach i zbudowały razem piękne wieżowce, bloki              

i małe domki!  

 

             

             

 

                                                  

 



Po Wielkanocy grupa „Żabek” otrzymała życzenia świąteczne od swoich koleżanek i 

kolegów w Mordarce. „Żabki” były nimi zachwycone! Teraz sami postanowili jak najszybciej              

odpisać ☺ 

             

             

 

 

 

 

 



27 kwietnia grupa „Żabek” obchodziła Dzień Florysty. Z tej okazji przedszkolaki stworzyły 

swoje własne kwiaty, które były prawie tak duże, jak dzieci ☺ Opowiedziały też o swoich 

ulubionych kwiatach, a także obejrzały filmik przygotowany przez rodzica, o jego zawodzie            

i pracy w kwiaciarni ☺ 

             

             

 

 

 

 



 

30 kwietnia na zwieńczenie tygodnia o tematyce "Jestem Polakiem i Europejczykiem", grupa 

„Rybek” uczciła Dzień flagi. Dzieci namalowały  flagi i  rozmawiały o tym, czym są symbole 

narodowe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


