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o jednej porze, raz do roku,

w zimowej nocy ciemnym mroku,

gdzieś,

gdzie nie sięga ludzki wzrok,

schodzi się z rokiem rok.

Jeden jest wielki z siwą brodą,

drugi jest mały z buzią młodą,

czyli, by rzec innymi słowy:

jeden jest Stary,

drugi Nowy.

[…]

Potem w ciemności słychać kroki…

To się rozchodzą oba roki.

W całkiem przeciwne idą strony:

Stary,

znużony i zmęczony,

Nowy,

o jasnych, złotych lokach,

wesoło sobie mknie w podskokach.



Z kalendarza minionych wydarzeń…

12 stycznia grupa „Skrzatów” świętowała Dzień Parasolki.

Dzieci wysłuchały wiersza „6 parasolek”, liczyły parasolki i starały się zapamiętać ich kolejność,

oraz tańczyły wspólnie do deszczowych piosenek.

Na koniec wykonały śliczne prace plastyczne – parasolki, z użyciem kredek i plasteliny.



13 stycznia grupa 0a obchodziła Dzień Naklejek. 

Dzieci zapoznały się z rodzajami naklejek i dowiedziały się,

jaką rolę pełnią w naszej szkole i przedszkolu.

„Żabki” stworzyły też własne albumy nietypowych i śmiesznych naklejek

i oznakowały naklejkami swoją salę i krzesełka.



14 stycznia w grupie „Skrzatów” 

odbył się Bal Karnawałowy.

Dzieci wcieliły się w swoje ulubione bajkowe postacie

i przyszły przebrane w piękne, pomysłowe stroje. 

Przedszkolaki tańczyły do swoich ulubionych piosenek 

i wzięły udział w zabawach muzyczno – ruchowych. 

Na zakończenie dla dzieci został przygotowany 

pyszny poczęstunek.



18 stycznia grupa „Rybek” świętowała Dzień Bałwanka.

Z tej okazji dzieci odgadywały zagadki związane z tym świętem. 

Następnie nauczyły się krótkiego wierszyka i wykorzystały go 

podczas wspólnej zabawy rytmicznej. Później omówiły kolejność 

powstawania bałwanka i liczyły kule z których się składa. 

Na koniec „Rybki” ćwiczyły sprawność swoich rączek 

poprzez wycinanie elementów bałwanka. 



18 stycznia również grupa „Skrzatów” obchodziła Dzień Bałwanka.

Z tej okazji „Skrzaty” poszerzyły swoje doświadczenia plastyczne

i malowały go na folii bąbelkowej.

Przy okazji trochę nią postrzelali, aby poćwiczyć swoje paluszki.

Okazało się, że malowanie na folii bąbelkowej wcale nie jest takie łatwe, 

ale dzieci świetnie poradziły sobie z tym zadaniem.



18 stycznia grupa 0a obchodziła Bal Karnawałowy.

W tym dniu wszystkie „Żabki” przyszły do przedszkola przebrane 

w piękne karnawałowe stroje. Dzieci bawiły się do upadłego, 

a na zakończenie tego wspaniałego dnia, 

zasiedli do przygotowanego poczęstunku.



19 stycznia w ramach akcji „Całe Bielany czytają dzieciom”

grupę 0a odwiedziła P. Asia z biblioteki.

„Żabki” tym razem wysłuchały dwóch opowiadań:

„Psotny Franek” oraz „Franek i miotła motorowa”.



19 stycznia grupa „Skrzatów” świętowała Dzień Popcornu.

Przy użyciu popcornu dzieci wykonały pomysłowe i piękne owieczki, 

które zabrały ze sobą do domu.

To było kolejne i ciekawe doświadczenie plastyczne dla „Skrzatów”.

W nagrodę za pięknie wykonane prace, dzieci otrzymały do degustacji popcorn z sokiem.



19 stycznia grupa 0a przygotowała wspaniale prezenty z okazji zbliżającego się

Dnia Babci i Dziadka.

„Żabki” postanowiły stworzyć dla swoich dziadków piękne kalendarze,

które ozdobiły własnym zdjęciem.



20 stycznia grupa 0a świętowała Dzień Kubusia Puchatka.

„Żabki” rozwiązywały zagadki, rebusy, 

wysłuchały historii o Kubusiu Puchatku

i poznały jego przyjaciół.

Zaprojektowały też własne Kubusie malując na szarym papierze i balonach.

Na koniec obejrzały krótką bajkę o Kubusiu Puchatku.



20 stycznia grupa „Skrzatów” z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka,

przygotowała dla swoich dziadków występ artystyczny i wspaniałe upominki – skrzaty 



21 stycznia grupa „Skrzatów” świętowała Dzień Pingwina.

Podczas zabaw muzyczno – ruchowych dzieci zamieniły się w małe pingwinki,

poznały różne rodzaje pingwinów i wykonały własne pingwinki przy użyciu waty.



21 stycznia w ramach akcji „Całe Bielany czytają dzieciom”, przedszkolaki z grupy 0b

wysłuchały opowiadania „Basia i granice”, 

przygotowanego w formie online przez mamę Agatki 

Książka porusza ważny temat, jakim jest umiejętne stawianie granic w relacjach z innymi.

„Jeżyki” z uwagą wysłuchały opowiadania i wykonały do niego piękne ilustracje.



24 stycznia grupa 0b świętowała Dzień Pizzy.

„Jeżyki” obejrzały prezentację multimedialną, z której dowiedziały 

się wielu ciekawych informacji na temat tego przysmaku.

Wykonały również ćwiczenia w kartach pracy, 

które nawiązywały do tego święta

i  ciekawe prace plastyczne – „Moja ulubiona pizza”,

z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.



25 stycznia grupa „Skrzatów” świętowała Dzień Niedźwiadka.

Dzieci tańczyły do piosenek o misiowej tematyce, oglądały różne rodzaje niedźwiadków

i wykonały ciekawe prace plastyczne – niedźwiadki,

z wykorzystaniem kleju, cukru i farby.



25 stycznia przedszkolaki z grupy 0b zrealizowały kolejne zadanie 

w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Zabawa sztuką”. 

Tym razem „Jeżyki” rozmawiały o emocjach i dowiedziały się, że można wyrazić 

sześć podstawowych emocji: radość, smutek, strach, zaskoczenie, strach i wstręt. 

Próbowały też określić za pomocą jakich kolorów można wyrazić emocje negatywne

i pozytywne, przenosząc je na kartkę papieru. Przedszkolaki dowiedziały się również, 

że nastrój i emocje które nam towarzyszą możemy wyrazić za pomocą muzyki 

i próbowały określić za pomocą kolorowych karteczek, rodzaj wysłuchanej melodii 

(muzyka wesoła/muzyka smutna). Na zakończenie tego zadania “Jeżyki” wykonały 

ciekawe prace plastyczne, malując nastrój wyrażony za pomocą kolorów

i dobierając odpowiednie kolory farb.



28 stycznia w grupie 0b odbył się Bal Karnawałowy. 

Przebrane dzieci świetnie się bawiły 

uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach. 

Były zabawy przy przedszkolnych hitach

i wspólne tańce. Nie zabrakło też konkursów, 

w których wszyscy chętnie uczestniczyli, 

oraz słodkiego poczęstunku przygotowanego 

przez rodziców. Wszyscy bawili się wesoło,

a uśmiech nie znikał z twarzy dzieci mimo chwilowego 

zmęczenia. Wspólna zabawa 

przyniosła dzieciom wiele radości.



Podczas ferii zimowych przedszkolaki z grupy 0b bardzo aktywnie spędzały czas.

„Jeżyki” z przyjemnością uczestniczyły w zabawach ruchowych 

z wykorzystaniem chusty animacyjnej i wykonały wiele ciekawych prac 

z wykorzystaniem różnych technik plastycznych: wycinanie, kolorowanie

i wyklejanie z bibuły.



Podczas ferii zimowych przedszkolaki z grupy 0a i 0b usprawniały swoja koordynację wzrokowo-ruchową 

układając samodzielnie puzzle o tematyce zimowej. 

Dzieci wspaniale poradziły sobie z tym zadaniem! 

Dodatkowo zerówkowicze z grupy 0a i 0b wykonali ciekawe prace plastyczne 

z wykorzystaniem różnych technik, 

usprawniając przy tym motorykę małą ręki. 

Wszystkie prace wyszły naprawdę wspaniale

i były ozdobą naszego przedszkolnego korytarza.



3 i 4 lutego nasze przedszkolaki wzięły udział w zajęciach muzyczno – ruchowych 

przy piosenkach M. Tomaszewskiej (EDUMUZ),

które przygotowała P. Kamila z grupy 0b.

Zabawa była świetna, a dzieci bawiły się wspaniale.

Z pewnością musimy to jeszcze kiedyś powtórzyć! 



Na początku lutego dzieci z grupy „Rybek” wzięły udział w kolejnych zajęciach 

w ramach projektu „Kubusiowi przyjaciele natury”. Dzieci tym razem dowiedziały się 

dlaczego ruch jest ważny, co dzieje się z naszym ciałem, kiedy ćwiczymy, 

poznały także korzyści, jakie daje nam ruch, a na koniec stworzyły własną ścieżkę zdrowia. 



14 lutego we wszystkich grupach obchodziliśmy Walentynki.

Dzieci poznały historię tego święta, wzięły udział w  zabawach muzyczno - ruchowych, 

wykonały ciekawe eksperymenty, rozmawiały o tym w jaki sposób można wyrazić uczucia 

i wykonały ciekawe i pomysłowe prace plastyczne.





15 lutego grupa „Skrzatów” świętowała Dzień Hipopotama. 

Dzieci obejrzały film edukacyjny, z którego dowiedział się gdzie żyją hipopotamy

i co jedzą. Potańczyły też do piosenek o zwierzęcej tematyce, oraz zaprojektowały 

własne hipopotamowej maski, które wyszły piękne i kolorowe.



15 i 16 lutego grupa 0b zasadziła warzywa na parapecie w swojej sali. 

„Jeżyki” dowiedziały się przy okazji. czego rośliny potrzebują do wzrostu. 

Zapoznały się z oznaczeniami na opakowaniach wielu warzyw i wybrały te, 

które już teraz można siać do pojemników i ustawiać na parapecie do wykiełkowania.

Dużą atrakcją było dla dzieci przesiewanie ziemi , tak aby była sypka i nie miała bryłek, 

które utrudniają wzrost malutkim nasionkom. 



16 lutego grupa „Skrzatów”

świętowała Dzień Kota. 

Dzieci poznały różne rasy kotów,

obejrzały największe koty 

na świecie i filmik o śmiesznych 

kotach, oraz wykonały ciekawą 

pracę plastyczną – kota z gazety 

na kropkowanym tle.



16 lutego w grupie „Rybek” odbył się Bal Karnawałowy. Zabawie nie było końca!

Dzieci przebrane w ciekawe stroje cudownie się bawiły przy muzyce.

Wszystkim dopisywał dobry humor, a na zakończenie balu 

na dzieci czekał słodki poczęstunek.



17 lutego grupa „Rybek” nagrała filmik z życzeniami dla dziadków  z okazji ich święta…



17 lutego grupy „Rybek” i 0a świętowały Dzień Kota.

Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na temat tych zwierząt, 

poznały różne rasy kotów, obejrzały filmiki o kotach

i wzięły udział w zabawach ruchowych. 

Wykonały też ciekawe prace plastyczne nawiązujące do tematyki święta.



17 lutego grupa „Skrzatów” wybrała się w kosmos 

Dzieci stworzyły własne rakiety, 

ćwicząc swoją sprawność manualną podczas wypychania obrazków 

a następnie składania rakiety.



Od 14 do 18 lutego przedszkolaki z grupy 0b poruszali tematy związane 

z roślinami warzywnymi. 

17 lutego z kolei dzieci rozmawiały o kwiatach cebulowych, 

poznały ich rodzaje i wykonały kolorowe hiacynty

z wykorzystaniem bibuły.

Prace wyszły naprawdę piękne!



17 lutego przedszkolaki z grupy 0b wykonały miniszklarenkę i zasadziły sałatę,

która jest bogatym w błonnik warzywem.

Dzieci z dużą dokładnością wkładały ziarenka sałaty do małych przegródek.

Podczas tej pracochłonnej czynności wszyscy świetnie się bawili.

„Jeżyki” mają nadzieję, że ich sałata wkrótce wyrośnie

i będzie codziennym dodatkiem do kanapek.



18 lutego dzieci z grupy 0b siały paprykę

wykorzystując do tego krążki torfowe.

Dzieci najpierw obejrzały dokładnie kółeczka, 

układały z nich różne kształty i zastanawiały się 

do czego będą potrzebne.

Tym razem z ogromną precyzją 

i z wykorzystaniem ołówka  

„Jeżyki” umieszczały po jednym nasionku w krążku.

Parapet w ich sali zapełnił się już wieloma roślinami

i teraz dzieci czekają na pierwsze wschody,

by kontynuować swoją przygodę z warzywami.



19 lutego w grupie „Pszczółek” odbył się Bal Karnawałowy.

W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola przebrane za swoje ulubione 

postacie z bajek, wzięły udział w zabawach muzycznych

i integracyjnych.

W przerwie balu był też czas na słodki poczęstunek

przygotowany przez rodziców.

Wszyscy świetnie się bawili i miło spędzili czas.



W ramach innowacji pedagogicznej w styczniu grupa „Pszczółek” 

wybrała się w podróż do Ameryki Południowej i Meksyku.

Dzieci zapoznały się z mapą i konturami kontynentów. Podczas 

prostej wyliczanki utrwalały sobie, że kawa, kakaowiec oraz banany 

są to rośliny, których plantacje zajmują największe obszary 

Ameryki Południowej. Za pomocą zmysłu dotyku i węchu 

dzieci mogły zapoznać się z kształtem i zapachem kawy ziarnistej,

a także kawy zmielonej oraz zaparzonej.

Wybierając się do Meksyku dzieci zapoznały się z flagą, 

charakterystycznymi zespołami muzycznymi Mariachi

i ich instrumentami oraz zatańczyły meksykański taniec ludowy 

“La Raspa”.



22 lutego podczas zajęć, przedszkolaki z grupy „Pszczółek” 

ujawniły swój talent za pomocą wykorzystania Magicznej Ściany Interaktywnej.

Zajęcia utwierdziły dzieci w przekonaniu,

że każda „Pszczółka” jest artystą 



22 lutego w ramach innowacji pedagogicznej „Sensoryka dla smyka”

grupa 0b w oczekiwaniu na pierwszy dzień wiosny,

postanowiła udekorować wiosennie swoją salę.

Tym razem „Jeżyki” zrobiły piękne, 

kolorowe motyle,

wycinając paski z kolorowego papieru, 

które następnie odpowiednio sklejały 

i formułowały z nich 

kolorowe skrzydełka motylkom, 

usprawniając przy tym motorykę małą rąk. 



23 lutego grupę 0a odwiedziła P. Asia z biblioteki,

która tym razem zaprezentowała dzieciom książkę „Pan Fortepianek”.

Na początku naszej opowieści dzieci otrzymały trzy pytania, 

na które mogły odpowiedzieć po jej wysłuchaniu. 

W ten sposób ćwiczyły swoją pamięć i umiejętność wypowiedzi.

Historia Fortepianka bardzo się „Żabkom” podobała 



23 lutego grupa „Pszczółek” nagrała występ przygotowany dla swoich dziadków.



24 lutego w naszym przedszkolu obchodziliśmy Tłusty Czwartek.

Dzieci poznały historię tego święta i związane z nim tradycje,

dowiedziały się w jaki sposób powstają pączki

i wykonały własne „pączki”.

Nie obyło się też bez pysznych pączków,

które przedszkolaki zjadły z wielkim apetytem 



25 lutego w grupie 0a i 0b świętowaliśmy Dzień Dinozaura.

Grupa „Żabek” obejrzała film edukacyjny o dinozaurach 

i zawodzie paleontologa, a grupa „Jeżyków” wybrała się

na zwiedzanie online Muzeum Przyrodniczego. 

Dzieci miały też okazję wcielić się w paleontologów

i wykonały ciekawe prace przy użyciu różnych technik plastycznych.




