


,,Skrzaty” malują na folii spożywczej  - 1.kwietnia

Tego dnia pogoda zrobiła  psikusa ponieważ spadł śnieg 🙂 Jednak  wykorzystano 

kreatywnie ten czas i dzieci malowały na folii spożywczej poszerzając swoje 

doświadczenia plastyczne 🙂 Było super 🙂



Sensoryka dla smyka 0b  - 1.kwietnia

Odbyły się kolejne zajęcia sensoryczne , tak lubiane przez dzieci. Ponownie 

wykorzystane zostały do nich woreczki , ale tym razem dzieci nie użyły do ich 

wypełnienia farby czy  pianki , ale żelu do włosów . Efekt dotykowy był zaskakujący 

dla ,,Jeżyków” , które z ochotą całe popołudnie spędziły na wykonywaniu wielu 

różnych wzorów . Powstały labirynty, kwiaty, serca i inne obrazki . Przesuwanie po 

żelu cekinów , kuleczek i innych przedmiotów okazało się bardzo przyjemnym 

doznaniem . 



PRIMA APRILIS – uważaj, bo się pomylisz – w grupie ,,Pszczółek”

Dzień 1. kwietnia był  oczekiwany z niecierpliwością.  Dzień nie tylko pełen żartów, 

ale DZIEŃ NA OPAK. Już od rana w grupie było wesoło, bo wszyscy witali się 

mówiąc „do widzenia”. W dodatku każdy dziwnie wyglądał: ubrania były założone 

tył na przód, albo na lewą stronę. Niektórzy mieli śmieszne fryzury, skarpetki nie 

do pary, odwrotnie założone kapcie, czy też „oczy” na plecach. 

W dodatku łatwo było o nieporozumienie, bo TAK znaczyło NIE i odwrotnie. Pani 

prosiła, aby wszyscy byli głośno, a rysowali na kartkach przyczepionych do szaf. 

Jednym słowem wszystko było na odwrót.



Dzień Tęczy w ,,Skrzatach” - 4.kwietnia

Dzieci od samego rana świętowały kolorowy dzień tęczy 🙂 Dowiedziały się jak 

powstaje tęcza 🙂 Samodzielnie wykonały doświadczenie z użyciem słomek, 

którymi wdmuchiwały powietrze do kolorowej wody z płynem do mycia nauczyć 

dzięki czemu powstała kolorowa piana i tym samym wszystko wyglądało jak jedna 

wielka tęcza 🙂Oczywiście przed wykonaniem doświadczenia dzieci zostały 

poinstruowane, że absolutnie wody nie pijemy 🙂 Skrzaty poszerzyły po raz 

kolejny swoje plastyczne doświadczenia



Dzień Tęczy w gr. 0a  - 4.kwietnia

Dzieci obchodziły  Dzień Tęczy 🙂 Na początku wysłuchały piosenki „Przepis na 

tęczę” .W ten sposób dowiedziały się jak powstaje tęcza oraz ustaliły jej kolory. Na 

szarym papierze wykonały tęczę z odciśniętych pomalowanych farbami dłoni 🙂

Następnie za pomocą zabarwionej wody, pipety i soli stworzyli wiosenne kolorowe 

prace 🙂Miały przy tym dużo zabawy  i śmiechu.



Pan Leśnik z wizytą w ,,Skrzatach „ - 5.kwietnia

Przyszedł do dzieci we własnej osobie PAN LEŚNIK 🙂 To jego dzień więc 

świętował go w naszym przedszkolu 🙂Opowiedział nam o swojej pracy, pokazał 

potrzebne mu narzędzia oraz przypomniał i wytłumaczył zasady obowiązujące 

w lesie 🙂Na koniec rozdał legitymację członków ochrony Ligii Przyrody 🙂



Leśniczy opiekunem lasu 0b -5 kwietnia

Podczas tego spotkania  dzieci dowiedziały się czym zajmuje się leśnik i jak 

wygląda jego strój. Wysłuchały opowieści o lesie i jego mieszkańcach 

i pochwaliły się swoją ogromną wiedzą w tym temacie. Wiedziały jak zachować się 

w lesie , znały jego mieszkańców. Poznały przyrządy jakich używa leśnik 

w codziennej pracy.  Praca ta  na pewno nie jest nudna i umożliwia ciągły kontakt z 

przyrodą . Każda pora roku niesie ze sobą specyficzne zadania i obowiązki, 

a przebywania na świeżym powietrzu na pewno nie brakuje. Na koniec zajęć dzieci 

podziękowały  Panu wręczając laurkę . Otrzymały również legitymacje członka Ligi 

Ochrony Przyrody , która zobowiązuje do ochrony przyrody .



Wizyta Pana Leśnika w ,,Żabkach” gr. 0a – 5.kwietnia

Dzieci miały miłą niespodziankę- z okazji Dnia Leśnika odwiedził je Pan Leśnik 🙂

Opowiedział czym się zajmuje, pokazał nam mapę lasu oraz przyrząd do mierzenia 

drzew. Dzieci dowiedziały  się, że ma swoje leśnictwo i codziennie pilnuje lasu.   

Panu Leśnikowi wręczone zostały laurki, a Pan rozdał nam Legitymację Członków 

Ochrony Ligii Przyrody:)



Dzień Marchewki w ,,Skrzatach” -6.kwietnia

W grupie świętowano dzień marchewki 🙂 Dzieci dowiedziały się o jej 

zdrowotnych właściwościach, a także o tym, że trzeba i dlaczego warto jeść 

warzywa jak i owoce 🙂Wykonały piękną pracę plastyczną – marchewka z 

plasteliny – rozcierały plastelinę ćwicząc przy tym paluszki 🙂 Potem zajadały się 

marchewkami popijając je sokiem marchewkowym 🙂 Na koniec tańczyły do  

ulubionych piosenek , bo w końcu ruch to też zdrowie



Dzień Sportu w ,,Skrzatach ”-11.kwietnia

Dzieci świętowały Dzień Sportu 🙂Od samego rana były bardzo aktywne 🙂

Rzucały woreczkami do celu, przechodziły przez  tunel zygzak, pokonywały trasę 

z przeszkodami, tańczyły i wykonywały gimnastykę.



Pisanki 0b – 11.kwietnia

Święta wielkanocne już blisko i dzieci malowały pisanki . Chciały do tego zadania 

użyć szkła , ale skorzystały z dostępnych materiałów i efekt był równie wspaniały  . 

,,Jeżyki ” bardzo lubią malować farbami plakatowymi i z zapałem przystąpiły do 

pracy i zajęcia tak się spodobały , że niektórzy wykonali po kilka takich pisanek. 

Brawa dla dzieci za cierpliwość i dokładność . Zajęcia plastyczne są ważne , bo 

usprawniają  motorykę , która w  grupie  jest na wysokim poziomie i na pewno 

pomoże dzieciom  w pisaniu literek i cyfr , bo już za chwilkę klasa 1 i szkolne 

obowiązki .



Turniej “Najpiękniejsza Pisanka” -13.kwietnia

W naszym przedszkolu odbył się turniej  ,,Najpiękniejsza Pisanka”. Wzięły w nim 

udział Dzieci z grup: Skrzaty, Rybki i Żabki.  Dzieci Przyniosły przepiękne prace 

zrobione w domu z Rodzicami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne 

nagrody 🙂Wszystkim uczestnikom gratulujemy!



Dzień sportu w ,,Rybkach” – 13.kwietnia

Rybki świętowały Dzień sportu. Poznały wiele rodzajów dyscyplin sportowych 

i utrwalały wiadomości na temat zdrowego stylu życia i tego jak ważny jest ruch 

dla zdrowia. Wspólnie ćwiczyły i rozciągały się. Było intensywnie 



Pan leśniczy w ,,Rybkach ”

Dzieci z naszego przedszkola odwiedził Pan Leśniczy. Opowiadał o swojej pracy, 

pokazywał różne przyrządy potrzebne w lesie.  Przypominał o konieczności dbania 

o las i jego mieszkańców. Oby więcej takich wizyt!



Dzień Czekolady w ,,Rybkach ”– 19.kwietnia

,, Rybki ”świętowały Dzień Czekolady. Dzieci dowiedziały się jak powstaje 

czekolada oraz jakie są jej rodzaje. Przypomniały sobie także zasady zdrowego 

odżywiania. Były także tańce do piosenek o czekoladzie. A na koniec sprawdzały 

czy da się coś narysować czekoladą, niektórym ta zabawa bardzo smakowała 

🙂



,,Rybki”w świecie nauki – 21.kwietnia

W grupie przeprowadzony został  eksperyment. Sprawdzano jak w chmurze 

tworzy się deszcz. Dzieci poznały narzędzie laboratoryjne- pipetę i nauczyły się jej  

używać. Dzieci były jak zaczarowane 



,,Skrzaty ”robią piankolinę – 22.kwietnia

W grupie wykonana została  piankolina🙂 Początkowo główne składniki pomogła  

wymieszać Pani Lucynka 🙂 Gdy wszystko było ze sobą wstępnie połączone każdy 

z  otrzymał własna miseczkę i część piankoliny by ją dalej wyrabiać, gdy 

konsystencja była odpowiednia dzieci wybieray ulubiony kolor brokatu, który 

mieszały z masą 🙂 Powstały piękne brokatowe dziecięce wytwory



Dzień Ziemi w ,,Skrzatach ”– 22.kwietnia

Dzieci  świętowały Dzień Ziemi!! 🙂 Był to wyjątkowy dzień ponieważ  

dowiedziały się, że należy dbać o naszą planetę 🙂 Ponadto część z nich 

przygotowała w swoich domach cudowne i kreatywne stroje ekologiczne 🙂🙂

Co więcej wzięły udział w prawdziwym pokazie mody!! Prezentowały swoje 

stroje idąc po ,,czerwonym dywanie”, a publicznością byli uczniowie z klas 1-3 

🙂 To było niesamowite przeżycie 🙂 Dzień był tak wspaniały, że nie mogło 

zabraknąć poczęstunku 🙂



Dzień Ziemi w ,,Rybkach ”– 22.kwietnia

Z okazji Dnia Ziemi odbył się pokaz mody ekologicznej. Dzieci z  grupy dumnie 

prezentowały swoje stroje, które zrobiły razem z  Rodzicami 🙂 Pokaz oglądały 

Dzieci ze szkoły  i całego przedszkola. Ponadto rozmawialiśmy o tym jak ważne jest 

dbanie o naszą planetę. 



,,Pszczółki” świętują Dzień Ziemi – 22.kwietnia

Piątek był dla wszystkich dzieci z przedszkola bardzo ciekawy. Obchodzili Dzień Ziemi. 

,,Pszczółki” przygotowały ciekawe przebrania wg zasady recyklingu, wykorzystując 

kartony, worki i inne materiały. Wykazały się pomysłowością tworząc oryginalne kreacje. 

Swoje stroje zaprezentowały podczas pokazu mody przed publicznością – koleżankami 

i kolegami z przedszkola oraz szkoły. Wszyscy otrzymali ogromne brawa. 



Dzień Ziemi w gr. 0a – 22.kwietnia

Dzieci obchodziły Dzień Ziemi 🙂 Dowiedziały się wielu ważnych rzeczy o  planecie oraz 

jak o nią dbać. Na ten dzień wraz z rodzicami przygotowały stroje ekologiczne!  Bardzo 

chciały się nimi pochwalić, dlatego  wraz z innymi dziećmi z przedszkola zorganizowały 

Ekologiczny Pokaz Mody. Miały okazję pokazać swoje stroje uczniom ze szkoły 

podstawowej, prezentowały je na czerwonym dywanie



Dzień Florysty w ,,Skrzatach” – 27.kwietnia

Od samego rana obchodzony był Dzień Florysty 🙂 Najpierw dzieci malowały 

kwiatki przy pomocy patyczków higienicznych 🙂 Poznały dzięki temu nową 

technikę malowania, a także ćwiczyły rączki 🙂 Dowiedziały się kim jest Florysta 

🙂Mimo wszystko dzieci przyjęły, że jest to  Dzień Kwiatka w  grupie 🙂



,,Rybki ”w teatrze! – 28.kwietnia

,,Rybki ”były pierwszy raz w teatrze! Wybrały się do teatru ATM w Bielanach 

Wrocławskich na spektakl  ,,Królestwo plastiku”.  Wszystkim bardzo się podobało. 

Nauczyły się jak ważne jest segregowanie śmieci i dbanie o  wspólne środowisko. 

🙂



Dzień Flagi w ,,Skrzatach ”– 29.kwietnia

,,Skrzaty utrwaliły sobie kolory flagi w związku z nadchodzącym świętem flagi 🙂

Okazało się, że zadanie było bardzo łatwe ponieważ Skrzaty to małe mądrale 



Dzień flagi w ,,Rybkach ”– 29.kwietnia

Z okazji zbliżającego się Dnia flagi Dzieci z grupy ,,Rybek” przygotowały wystawę 

przedstawiającą flagi, uczyły się o symbolach narodowych. Nagrano również filmik 

przedstawiający wiersz ,,Flaga”, którego Dzieci uczyły się z tej okazji 


