


Dzień Piegów w ,,Pszczółkach ”   1.marca

Dzieci  dowiedziały się, że piegi nosiło wiele postaci z bajek i filmów, np. 

Pomysłowy Dobromir, Pippi…, Pysia z Domisiów i Pan Kleks. Obejrzały fragment 

filmu “Akademia Pana Kleksa”, który zainspirował  do wykonania ciekawych prac 

plastycznych. Za pomocą słomek dmuchay na kolorowe kleksy, tworząc 

prawdziwe arcydzieła. Cały dzień  nosy i policzki zdobiły naklejone kolorowe 

piegi. A na deser zjadły ciasteczka.. . oczywiście Pieguski. Teraz rozumieją że piegi 

to powód do dumy, a nie wstydu.



Tłusty Czwartek i wizyta ,,Pszczółek” w Piekarni  1.marca

Tłusty Czwartek był  obchodzony w grupie ,,Pszczółek”. Niektórych trochę zmyliła 

nazwa tego święta: myśleli, że trzeba jeść tłustą np. kiełbasę. Tego dnia dzieci 

obejrzały film o pracy piekarza -cukiernika. Później wykonały różne  ,,pączkowe” 

zadania. Po zupie wybrały się do Piekarni Bielańskiej po zamówione wcześniej 

pączki, które zjadły  z apetytem. Szkoda, że Tłusty Czwartek jest tylko raz w roku. 



Wizyta ,,Skrzatów ”w piekarni  1.marca

Dzieci wybrały się do pobliskiej piekarni by kupić pączki .Samo wyjście na pączki 

przyniosło ze sobą wiele emocji, była to była pierwsza tak daleka wycieczka 🙂

Przedszkolaki ubrały dla bezpieczeństwa kamizelki odblaskowe, a przed 

wyruszeniem do piekarni utrwaliły zasady poruszania się po drodze, a także 

ustalono kilka najważniejszych zasad 🙂 Cała wyprawa była bardzooo udana .

W sali po wymyciu rąk zjedły zakupione pączki – naprawdę były przepyszne 🙂



,,Żabki” z gr 0a w stołówce 1.marca

Od marca śniadania i obiady grupy zerowe jedzą w nowej stołówce 🙂

Niezwykle cieszymy się z tego faktu. Wszyscy byli   bardzo podekscytowani  

pierwszą wizytą w tym miejscu. Oczywiście zachowujemy się tam grzecznie i ze 

smakiem zjadamy wszystkie posiłki 🙂



Dzień Naleśnika w gr 0a   1.marca

Dzieci obchodziły Dzień Naleśnika 🙂 Na śniadanie przyniosły z domu pyszne 

naleśniki- z dżemem, serem, a nawet z czekoladą! Poznały przepis na ciasto 

naleśnikowe, obejrzały film edukacyjny o naleśnikach. Zaprojektowały swój 

przepis na naleśniki i swoje naleśniki .

To był bardzo słodki dzień 🙂



Produkty ekologiczne – warzywa i owoce – w nich energii moce.   1.marca

,,Pszczółki” miały okazję  zapoznać się z ważnym znaczkiem, który możemy znaleźć 

na produktach w sklepie. Dzieci z zaciekawienie odpakowywały torby z zakupami 

przyniesione przez nauczyciela. Na nich odkryły znaczek, który oznacza PRODUKT 

EKOLOGICZNY. Oglądały filmik ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?” i dowiedziały 

się jaki to jest produkt EKO. Dzieci zapoznały się z piramidą żywienia 

i dopasowywały do niej zakupione produkty. 

Na sam koniec zjadły ekologiczne marchewki.



Kwiaty w wazonie w wykonaniu ,,Skrzatów ”   

2 .marca dzieci z całych sił i jak tylko mogły  przywoływały Panią Wiosnę .

Na zachętę postanowiły zrobić kwiaty w wazonie. Powstały  piękne, kolorowe, 

okrągłe i wyjątkowe . Ponadto ćwiczyły przy tym sprawność manualną podczas 

wydzierania gotowych elementów, a także stopniowanie kółeczek i ich 

wybieranie ze zbioru .

Nauka i zabawa w jednym 🙂



Dzień piegów w ,,Rybkach” 

1 marca ,,Rybki” obchodziły Dzień Piegów. Dzieci dowiedziały się skąd się biorą 

piegi i dlaczego niektórzy je mają ,a inni nie. Ćwiczyły także  buzie podczas zabaw 

logopedycznych. Niektórym dzieciom tak się spodobały piegi, że też chciały je 

mieć.



,,Żabki” z gr. 0a dbają o aktywność fizyczną z Kubusiem- Przyjacielem 

Natury 3.marca

Ponownie spotkanie się z Kubusiem-Przyjacielem Natury. Tym razem wraz 

z wiewiórką Rudą Kitą zabrał dzieci do “parku” ,aby zadbać o ich aktywność 

fizyczną . Po wysłuchaniu audiobooka ,,Sport to zdrowie” ćwiczyli razem 

z Kubusiem . Niektóre czynności były trudne, np. brzuszki ,ale poradziły sobie 🙂

Uzupełniały  mapy parku, narysowały na niej  ulubioną aktywność fizyczną . 

Okazało się, że wiele osób lubi jeździć na rowerze, rolkach, grać w pikę nożną . 

Od dzisiaj posiadają Kubusiową kostkę aktywności i codziennie rano będą z niej 

korzystać ,aby się więcej ruszać



Dzień dentysty w ,,Rybkach”  

5. marca dzieci obchodziły Ogólnopolski Dzień Dentysty. Z tej okazji ,,Rybki” 

udały się do gabinetu stomatologicznego, który znajduje się w naszej szkole. Pan 

dentysta pokazał dzieciom jak wygląda jego gabinet i jakich przyrządów używa 

podczas pracy. Przypomniał także dzieciom jak należy prawidłowo myć ząbki ,

a dzieci obiecały, że będą je codziennie dokładnie szczotkować.



Dzień Dziewczynek w ,,Skrzatach ”  8.marca

Z  okazji Dnia Dziewczynek nasze małe Damy otrzymały prezenty. Chłopcy 

zaśpiewali dziewczynkom „sto lat” oraz złożyli życzenia . Każdy chłopiec wręczył 

koleżance prezent, a w ramach podziękowania dziewczynki wręczały chłopcom 

paczkę żelek. 🙂 Z okazji tego wyjątkowego święta nie mogło zabraknąć 

również zabaw tanecznych oraz poczęstunku. Bardzo nam się podobał ten dzień 

– szkoda, że jest tylko raz w roku.



Dzień świętego Patryka w ,,Rybkach” 17.marca

Grupa ,,Rybek ”świętowała dzień św. Patryka, patrona Irlandii. Wszystkie dzieci 

tego dnia były ubrane na zielono lub miały zielone dodatki, symbolizujące to 

święto. Dzieci poznały niektóre irlandzkie tradycje związane z tym świętem, 

wysłuchali legendy z irlandzkim skrzatem Leprechaunem oraz kolorowali jego 

sylwetę a na koniec wszyscy świetnie się bawili przy skocznej muzyce irlandzkiej.



Dzień Kobiet w ,,Rybkach”

Rybki świętowały Dzień Kobiet 🙂 Cudne, małe Kobietki dostały od Chłopców 

upominki i piękne życzenia 🙂 Z tej okazji nie zabrakło wspaniałej zabawy

i pięknych, własnoręcznie zrobionych kwiatów dla ukochanych mam 🙂



Dzień Kobiet w gr. 0a

Bardzo lubimy obchodzić różne  święta w przedszkolu 🙂 Tak było tym razem-

nadszedł wyczekiwany Dzień Kobiet! 🙂 Chłopcy z naszej grupy zrobili 

dziewczynkom niespodziankę i wręczyli wspaniałe upominki 🙂 Za to 

dziewczynki odwdzięczyły się i podarowały im drobne słodkości 🙂 Oczywiście 

nie obyło się bez poczęstunku 🙂 Na koniec ,,imprezy” dziewczyny otrzymały 

dyplomy Super Dziewczyn 🙂



Dzień Cukiernika w ,,Skrzatach ”

Od samego rana 15. marca w grupie ,,Skrzatów” było bardzo słodko . Rozmawiali 

o pysznych wypiekach które można kupić w cukierni, a także obejrzeli  filmik 

o tym w jaki sposób mistrzowie cukiernictwa dekorują piękne i smakowite 

pyszności. 🙂 Po tym krótkim instruktażu dzieci  zamieniły się w cukierników 

i wykonały własne cukiernicze wytwory z użyciem plasteliny, brokatu oraz pestek 

dyni. 🙂



Wiosenne kwiaty w ,,Skrzatach”  28.marca

Na dworze robi się coraz cieplej, a przyroda budzi się powoli z zimowego snu.  

W naszym przedszkolu też robi się wiosennie – dekoracje na oknach są 

wiosenne, w salach i na korytarzach prace plastyczne o wiosennej tematyce. 

Dzieci postanowiły wykonać piękne kwiaty. Mamy nadzieje, że wszystkim się 

podobają ponieważ ich wykonanie zajęło  bardzo dużo czasu.



Magiczne butelki w ,,Skrzatach ”  

Magiczne butelki były główną atrakcja w ciągu dnia – 10.03.2022r  Zrobienie ich 

zajęło dzieciom mnóstwo czasu – ale było warto. Każdy  sam dobierał magiczne 

dodatki do swojej butelki i sam je w do niej wsypywał. Po dolaniu wody 

i zmieszaniu się składników wychodziły prawdzie cuda. Brokat mienił się 

w słońcu , a kolorowe dodatki opadały lub pływały na górze. Magiczna butelka 

nie tylko jest magiczna, ale też jest najlepszym poprawiaczem humoru 



Przedszkolaki wspierają Ukrainę 28.marca

W naturalnym odruchu chcemy chronić dzieci przed okrucieństwami związanymi 
z wojną. Nie zapominamy jednak, że dzieci są bacznymi obserwatorami 

otaczającej je rzeczywistości i wiele potrafią wyczytać z reakcji otaczających ich 
dorosłych. I to niezależnie od tego, jak bardzo ci dorośli próbują ukrywać przed 

nimi, co się dzieje.

Im bardziej próbujemy zamaskować nasze napięcie, tym większy niepokój 
okazują dzieci. Psychologowie radzą, aby nie przytłaczać dzieci informacjami 

dotyczącymi wojny, poprzez oglądanie programów informacyjnych oraz 
prowadzenie rozmów przy dzieciach. Jednak nie należy bagatelizować niepokoju 

dzieci i pytań, które zadają. Takie działania odbierają dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa. Odpowiadając na zadawane przez dzieci pytania, starajmy się 
mówić prawdę, ale w sposób dostosowany do wieku dziecka, bez podawania 

szczegółów. Zapytajmy czego potrzebują dzieci, aby poczuły się bezpiecznie i że 
to rolą dorosłych jest znalezienie takich rozwiązań, by dzieci były bezpieczne.

W przedszkolu dzieci z gr 1, 2, 3 i 0A stworzyły wspólny plakat dla okazania 
poparcia dla Ukrainy.



Dzień Pandy w ,,Skrzatach ”   28.marca

Dzieci świętowały Dzień Pandy. 🙂 Obejrzały filmik edukacyjny o pandach 

poznając różne ciekawostki na ich temat, a także poszerzając wiedze na ich 

temat.  Wykonały piękna buzie pandy z użyciem talerzyka oraz innych 

materiałów plastycznych.



,,Żabki ”z gr. 0a z wizytą u Dentysty 29.marca

Dzieci wybrały się z wizytą do szkolnego Dentysty. Pan opowiedział  o swojej 

pracy, pokazał gabinet, sprzęt dentystyczny i pozwolił  nawet usiąść na fotelu 

dentystycznym 🙂 Rozmawiano o higienie jamy ustnej i zdrowym uśmiechu 🙂

Każdy  wie, że dbanie o czyste ząbki to podstawa 🙂



Dzień Piekarzy i Cukierników w ,,Żabkach”  0a      29.marca

Dzieci obchodziły Dzień Piekarzy i Cukierników 🙂 Obejrzały film edukacyjny 

o zawodzie piekarza i cukiernika, opowiedziały o słodkościach, które lubią . 

Udekorowały muffinki i babeczki na kartce, po czym wykonały swoje ciastka 

z plasteliny i ozdobiliśmy je pisakami i posypkami spożywczymi 🙂Wyglądały tak 

pysznie, że chciały je zjeść 🙂



Dzień Pandy w gr. 0a ,,Żabki ”

16 marca jest Dniem Pandy 🙂 Dzieci postanowiły świętować ten dzień. 

Obejrzały film przyrodniczy o pandach, dzięki któremu dowiedziały się wiele 

ciekawostek o pandach. Wykonały maski pand oraz ulepiły je z plasteliny. Kącik 

na parapecie stał się czarno-biały . Okazało się ,że  Zosia  jest wielką wielbicielką 

pand! Wie o nich dosłownie wszystko 🙂 I bardzo je uwielbia, tak jak i my 🙂



Pierwszy Dzień Wiosny oraz Turniej Piosenki w Przedszkolu 29.marca

W końcu nadeszła wiosna, a co za tym idzie cieplejsze dni i więcej słońca! 🙂

W tym dniu zorganizowany został  Turniej Piosenki, podczas którego niektóre 

przedszkolaki wystąpiły prezentując wcześniej przygotowaną piosenkę. Bawiły 

się w holu E tańcząc do wesołych piosenek, korzystały także z chusty 

animacyjnej.  Wyszły na boisko szkolne aby powitać wiosnę- prowadziła nas 

Marzanna 🙂 ,,Żegnaj zimo, witaj wiosno!”



Światowy Dzień Wody – doświadczenia w gr. 0a   29.marca

Ostatnio dzieci zajęły  się tematem wody. Wiedzą  jak ważna jest życiu, 

w przyrodzie. Dowiedziały się jak oszczędzać wodę i dobrze ją wykorzystywać. 

Dzieci bardzo lubią  eksperymenty i doświadczenia, dlatego t w  grupie odbył się 

dzień doświadczeń z wodą 🙂 Eksperymentowali z wędrującą wodą, pojawiło 

się doświadczenie sensoryczne Kolorowe krople, malowanie kolorową pianą oraz 

deszczowa chmura. To był bardzo udany eksperymentalny dzień



Co urosło ? 0b 30.marca

Grupa ,,Jeżyki’’ przedstawia roślinki po kilku tygodniach od posiania. Wszystko 

pięknie wzeszło i  parapet zapełnił się wieloma sadzonkami , które teraz już są 

sporej wielkości . Nie obeszło się bez strat związanych z nieobecnością 

,, głównego ogrodnika ‘’ , czyli Pani Joli . Niestety niektóre roślinki nie przetrwały 

, ale wiele udało się uratować.  Zostały przesadzone , podlane i przycięte. Widać 

,że nasze dzieci mają ,,dobrą rękę ‘’ do siania , a szeroki parapet od strony 

południowej świetnie się do tego nadaje. Zachęcamy wszystkich do takiej 

hodowli roślin w sali , bo to wspaniała nauka i zabawa dla dzieci.



Wyniki turnieju ,,Sensoryczna zabawka” 31.marca

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wewnątrzszkolnym turnieju na 

zabawkę sensoryczną 🙂Wszystkie prace jakie zostały wykonane były bardzo 

pomysłowe, dlatego każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w turnieju 

oraz drobny upominek 🙂



Zajęcia plastyczne i nasze roślinki 0b  31.marca

,,Jeżyki’’ wykonały mini doniczki korzystając z pojemniczków, które pokryły 

plasteliną . Były potrzebne do pikowania naszych roślin. Dzieci dowiedziały się , 

że ten zabieg jest konieczny dla prawidłowego wzrostu rośliny. Siewki rosnące 

zbyt gęsto siebie są słabe, wyciągnięte i znacznie wolniej się rozwijają. Młode 

rośliny walczą nie tylko o miejsce, wodę i składniki pokarmowe zawarte 

w podłożu, ale przede wszystkim o promienie słoneczne. Zadanie z pikowaniem 

dzieci wykonały wspaniale i była to dla nich świetna zabawa w ten zimny 

i ponury , marcowy dzień , kiedy nie mogliśmy spędzić czasu na placu zabaw.



,,Skrzaty ”malują na folii spożywczej 1.kwietnia

Pogoda zrobiła  psikusa ponieważ spadł  śnieg 🙂 Dzieci postanowiły 

wykorzystać kreatywnie ten czas i malowały na folii spożywczej poszerzając 

swoje doświadczenia plastyczne .

Było super 🙂


