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-  Malowanki, labirynty i inne ĠamigĠ·wki dla dzieci  
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Jak powstaje kropla wody? ... to zaleŨy od pogody ...gdy sğoneczko mocno grzeje, ciepğo cicho i nie wieje 

wtedy paruje do g·ry i chowa siň w zimne chmury. Potem deszczem z nieba leci zmywa kurz a nawet Ŝmieci 

napeğnia stawy, kağuŨe, jeziorka mağe i duŨe, podlewa roŜlinki mağe i drzewa okazağe. A gdy zimno jest na 
ziemi wtedy mr·z jŃ w l·d zamieni. 
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W  marcu we wszystkich  grupach przedszkolnych realizowany byğ projekt edukacyjny "Woda".  Celem tego projektu byğo 

zwr·cenie uwagi dzieci na nastňpujŃce treŜci: 

- Obieg wody w przyrodzie 

- Woda w organizmie czğowieka 

- Sposoby oczyszczania wody 

- Eksperymenty z wodŃ 

Dziağania dzieci rozpoczňğy siň od sformuğowania problem·w, czyli od 

stworzenia siatki pytaŒ. 

Kolejne aktywnoŜci to : 

oglŃdanie album·w, ksiŃŨek 

o wodzie, oglŃdanie 

prezentacji multimedialnych, 

udziağ w zajňciach dydaktycznych, udziağ w zabawach badawczych, tworzenie 

wğasnych etiud teatralnych. Dziňki wğasnej aktywnoŜci dzieci uzyskağy wiele 

cennych informacji na temat wody, jaj znaczenia dla przyrody oraz zagroŨenia 

wynikajŃce z niewğaŜciwego korzystania z niej przez czğowieka. Realizacja 

projektu dostarczyğa wszystkim dzieciom niezapomnianych wraŨeŒ, a takŨe 

dağa moŨliwoŜĺ wğasnego rozwoju. 

 

POWITANIE WIOSNY 

18 marca dzieci  z grup 4 ς 7 wraz ze swoimi paniami zebrağy siň w sali gimnastycznej naszego 
przedszkola, Ũeby wsp·lnie powitaĺ wiosnň. Podczas 

uroczystoŜci dzieci miağy okazjň wykazaĺ siň 

znajomoŜciŃ i wiedzŃ o nadchodzŃcej porze roku, 

rozwiŃzywağy zagadki i wykonywağy zadania 

dotyczŃce wiosny. Witağy 

wiosnň piosenkami, kt·re 

wczeŜniej przygotowağy w 

swoich grupach, a takŨe 

uczestniczyğy w konkurencjach 

sportowych. Natomiast w 

poniedziağek 21 marca dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wraz z 

paniami wyruszyğy barwnym korowodem na spacer dookoğa ogrodu 

przedszkolnego. W ten spos·b wszystkie dzieci chciağy wyraziĺ swojŃ radoŜĺ 

z przyjŜcia nowej pory roku. GğoŜnymi okrzykami i wesoğŃ zabawŃ 

przedszkolaki poŨegnağy zimň i powitağy dğugo oczekiwanŃ wiosnň. 
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18 marca  odbyğ siň konkurs "Bajkowa Moda" organizowanym przez MDK 

Fabryczna. Na wybiegu nasze przedszkole reprezentowağy dziewczynki z grupy 

1 - Ania ŧaba(przebrana za Elzň), oraz Pola KrzyŜk·w (przebrana za śnieŨkň). 

Byğy to piňkne kostiumy wykonane  z materiağ·w ekologicznych . Jury 

konkursu , w kt·rego skğad wchodzili znani aktorzy (miňdzy innymi Paweğ 

OkoŒski), miağo trudne zadanie! Musieli odgadnŃĺ z jakiej bajki "sŃ" dzieciaki . 

Dziňkujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu kostium·w. 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3500&w=wyrazi%C4%87&s=5016


WARSZTATY WIELKANOCNE Z RODZICAMI 

Od kilku lat organizowane sŃ w naszym przedszkolu warsztaty dla rodzic·w. 

Wsp·lnie z dzieĺmi i rodzicami, w godzinach popoğudniowych, (niekiedy przy 

kawie i herbatce), pozwalamy rozkwitnŃĺ naszym, nierzadko ukrytym, talentom 

plastycznym. NajwaŨniejszy jest tutaj zawsze temat przewodni. Byğy juŨ min.  

bombki, anioğki, doniczki na pszenice, koszyczki wielkanocne, a w tym roku 

pisanki. Zebrane materiağy 

plastyczne i przyrodnicze 

pozwoliğy rodzicom i 

dzieciom wyczarowaĺ 

naprawdň ciekawe pisanki. 

Rodzice wykazali siň duŨŃ 

kreatywnoŜciŃ, inwencja 

tw·rczŃ i chňciŃ do 

podejmowania nowych 

wyzwaŒ. Dzieci byğy zachwycone, Ũe teraz to rodzice, nie one, sŃ pod opiekŃ 

nauczycieli. Miğa atmosfera, brak poŜpiechu, bliski kontakt nauczyciela z 

rodzicami sprawiğy Ũe wsp·lnie spňdzony czas minŃğ 

stanowczo za szybkoé 
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W czwartek 26 marca, w naszym przedszkolu zapanowağa ciepğa i ŜwiŃteczna atmosfera. Przez 
ostatnie dni dzieci poznawağy r·Ũne tradycje 

zwiŃzane ze Ŝwiňtami Wielkiej Nocy, wsp·lnie z 

nauczycielkami dekorowağy sale, malowağy pisanki, siağy owies i rzeŨuchň. 

Wszystkie te wsp·lnie wytworzone akcenty wielkanocne znalazğy siň na stole. 

ZwieŒczeniem licznych opowieŜci o zwyczajach Wielkanocnych byğo wsp·lne 

ŜwiŃteczne Ŝniadanie. Dzieci zaprezentowağy poznane piosenki o Ŝwiňtach, a 

nastňpnie Pani  dyrektor Mağgorzata Ryman  zğoŨyğa ŜwiŃteczne Ũyczenia 

wszystkim przedszkolakom i pracownikom przedszkola. Dzieci podzieliğy siň 

jajkiem w gronie najbliŨszych koleg·w i zğoŨyğy sobie Ũyczenia.  
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4 kwietnia w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury zorganizowaliŜmy w naszym przedszkolu 

DzieŒ Marchewki. W tym dniu dzieci oraz wszystkie panie 

przyszğy ubrane na pomaraŒczowo. Po Ŝniadaniu wszystkie 

przedszkolaki spotkağy siň na wsp·lnej zabawie. MoŨna siň 

byğo dowiedzieĺ wiele ciekawych rzeczy o marchewce. A 

potem byğy marchewkowe konkursy i zawody. Jak tu poznaĺ, kt·ry sok jest 

marchewkowy, skoro wszystkie sŃ w kolorze pomaraŒczowym  - chyba trzeba 

go spr·bowaĺ. Ğatwo nie byğo, ale siň udağo. Potem skğadaliŜmy ĂpokrojonŃò 

marchewkň z czňŜci, a dzieci starsze 5, 6 latki ukğadağy  marchewki od 

najmniejszej do najwiňkszej. 

Miňdzy konkursami 

uczyliŜmy siň 

ĂPomaraŒczowego taŒcaò. Na 

zakoŒczenie dzieci z grup 1 -3 

wybierağy kr·la i kr·lowŃ 

MARCHEWKŇ, a dzieci z grup 4 ï 7 przygotowywağy sur·wkň z marchwi i 

jabğka. DzieŒ ten poszerzyğ wiedzň dzieci na temat korzyŜci pğynŃcych ze 

spoŨywania warzyw i owoc·w, rozwinŃğ umiejňtnoŜci wsp·ğdziağania w zespole. 

Wszystkie dziağania byğy zwiŃzane tematycznie z marchewkŃ. Ten dzieŒ byğ 

wyjŃtkowy, zdrowy, witaminowy, pomaraŒczowy, marchewkowy. Po  takiej 

dawce witamin, Ŝmiechu i zabawy na pewno wszystkie makowskie 

przedszkolaki bňdŃ piňkne, zdrowe i uŜmiechniňte. 
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Dnia 5 kwietnia delegacja dzieci z grupy 4 wziňğa udziağ w przeglŃdzie 

taŒca ĂNa g·ralskŃ nutňò, kt·re organizowağo Niepubliczne Przedszkole 

ĂBajkaò we Wrocğawiu. Dzieci zataŒczyğ taŒczyğy ĂTrojakaò.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRZEGLłD WIERSZA LOGOPEDYCZNEGO  
 

Dnia 25 kwietnia dzieci  objňte terapiŃ logopedycznŃ prezentowağy swoje 

umiejňtnoŜci podczas przeglŃdu wiersza logopedycznego, kt·ry przygotowağy i 

poprowadziğy panie Justyna Boczar (logopeda) i Daria Ciesielska. 
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Dnia 13 kwietnia 

dzieci z gru 4 ï 7 udağy siň 

na wycieczkň po 

Wrocğawiu. Wrocğaw 

sğynie ze swoich mağych 

spiŨowych skrzat·w, kt·re 

skryğy siň w kilkudziesiňciu 

miejscach w obrňbie 

Starego Miasta. Podczas zwiedzania przedszkolaki  aktywnie szukağy ukrytych 

skrzat·w z sympatycznym przewodnikiem. Po godzinnym spacerze dzieci 

udağy siň na odpoczynek i podwieczorek. P·Ŧniej jeszcze przez okoğo 

p·ğgodziny spacerowağy po rynku po czym wr·ciğy do przedszkola. Na pamiŃtkň otrzymağy ksiŃŨeczki o wrocğawskich 

krasnalach. 
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ĂDrodzy ziemianie czy wy wiecie, 

jeŜli Ŝmieciĺ nie przestaniecie, 

niedğugo sami od Ŝmieci zginiecieò. 

 

 

W dniach 18 ς 22 kwietnia dzieci z wszystkich grup wiekowych 

ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƱȅ projekt edukacyjny α5ōŀƳȅ ƻ ƴŀǎȊŊ tƭŀƴŜǘťέΣ kt·ry zakoŒczyğ siň 

obchodami Dnia Ziemi. świňtowanie rozpoczňğo siň inscenizacjŃ w wykonaniu 

dzieci z grupy 7 "Zmartwienie Krasnoludka" - kt·remu dzieci pomogğy 

posprzŃtaĺ las oraz piosenkŃ "EkostraŨnicy". 

Kolejnym punktem spotkania byğ turniej 

ekologiczny, w kt·rym uczestniczyğy dzieci z wszystkich grup. Byğo duŨo zadaŒ, zagadek z zakresu 

ekologii, ale nie zabrakğo wesoğych zabaw ruchowych. Dzieci dzielnie walczyğy o zdobycie punkt·w, 

kibice gğoŜno wspierali swoich koleg·w, a na zakoŒczenie rozdane zostağy drobne upominki. Opr·cz 

wsp·lnych zabaw, w kaŨdej grupie dzieci wykonağy plakaty, albumy, rysunki zwiŃzane z Dniem 

Ziemi. To byğ wspaniağy dzieŒ, peğen wraŨeŒ, uŜmiechu, na dğugo pozostanie w pamiňci 
przedszkolak·w.  



 

SPOTKANIE Z LEśNIKIEM 

 
 

 

¦ŎȊƳȅ ƳƛƱƻǏŎƛ Řƻ ǇǊȊȅǊƻŘȅ ΣǳŎȊƳȅ ǎǇƻǎǘǊȊŜƎŀŏ ƧŜƧ Ǉƛťƪƴƻ  

ŎƛŜǎȊȅŏ ǎƛť ƴƛƳΣ ǇƻŘȊƛǿƛŀŏ ƧŜ i przestrzegajmy dzieci  

ōȅ ǘŜƎƻ Ǉƛťƪƴŀ ƴƛŜ ƴƛǎȊŎȊȅƱȅΦϦ 

H. Zdzitowiecka 

Dnia 20 kwietnia nasze przedszkole odwiedziğ niezwykğy goŜĺ: pan leŜniczy. 

Dzieciaki oczekiwağy go z niecierpliwoŜciŃ od samego rana. Okoğo godziny 10 

ich cierpliwoŜĺ zostağa nagrodzona. Pan leŜniczy opowiedziağ nam o swojej 

pracy, o lesie i mieszkajŃcych w nim zwierzňtach. PodkreŜliğ, Ũe czğowiek jest 

goŜciem w lesie i musi szanowaĺ zwyczaje gospodarzy, czyli zwierzŃt w nim mieszkajŃcych. Podczas spotkania dzieci miağy 

okazjň poznaĺ zwyczaje wybranych zwierzŃt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujŃcych lasy naszej okolicy. Podczas spotkania pan 

leŜniczy zadawağ przedszkolakom wiele pytaŒ, z kt·rymi dzieciaki Ŝwietnie sobie radziğy. Wykazağy siň duŨŃ wiedzŃ na temat 

ptak·w i zwierzŃt. Serdecznie dziňkujemy panu leŜniczemu za to owocne spotkanie i z niecierpliwoŜciŃ czekamy na kolejne - tym 

razem w leŜnicz·wce.  

 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE  

21 kwietnia dzieci z wszystkich grup przedszkolnych obejrzağy spektakl ĂDyzio i 

Dodo razem z przyrodŃò. Dyzio to kot zamieszkujŃcy cudownie zielonŃ Ziemiň, zaŜ 
Dodo okazağ siň przybyszem z kosmosu, dla kt·rego jakakolwiek roŜlinnoŜĺ i Ŝwiat barw 

byğy zupeğnie obce. Kot stağ siň przewodnikiem dla ufoludka po otaczajŃcej nas planecie. 

Przedszkolacy razem z artystami na scenie zapewniali, Ũe o przyrodň naleŨy dbaĺ i jej 

strzec. Po obejrzeniu przedstawienia wszystkie dzieciaki zasğuŨyğy na miano ĂMağego 

straŨnika przyrodyò.  

 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE  

Dnia 9 maja dzieci z grupy 4 ï 7 obejrzağy spektakl teatralny 

ĂMağy Wieki Ostr·w Tumskiò. 

Jak opowiedzieĺ o Ostrowie Tumskim mğodym widzom, by ich 

zaciekawiĺ i sprawiĺ, Ũe jeszcze tu wr·cŃ? Najlepiej 

wykorzystujŃc ciekawe legendy i tworzŃc nowe, wciŃgajŃce 

historie z bohaterami, kt·rych moŨna polubiĺ.  

Teatr na Ostrowie to nowa scena wrocğawska (przeczytacie o niej 

w Teatr na Ostrowie.  Nowa scena we Wrocğawiu), kt·ra przygotowuje przedstawienia z myŜlŃ o najmğodszych widzach, czňsto 

poruszajŃce waŨne, nieğatwe tematy, jak tolerancja dla niepeğnosprawnych (ĂPŃczkowe drzewoò), czy akceptacja innoŜci (ĂNowy 

i inniò). Najnowszy spektakl ĂMağy Ostr·w, wielki Tumskiò to nie tylko rozrywka, ale Ŝwietna lekcja historii, bo nie od dziŜ 

wiadomo, Ũe najmğodsi najlepiej zapamiňtujŃ poprzez zabawne opowieŜci. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci przeszyğ 

spacerkiem po Ostrowie Tumskim w poszukiwaniu kluskowej Bramy czy é. 

 

KONKURS RECYTATORSKI 

19 maja ǿ 5ƻƳǳ YǳƭǘǳǊȅ |ǊƽŘƳƛŜǏŎƛŜ ƻŘōȅƱ ǎƛť  konkurs recytatorski 

α5ƻǊƻǏƭƛ ƴŀƳ ŎȊȅǘŀƧŊ ς Ƴȅ ǊŜŎȅǘǳƧŜƳȅέΦ bŀǎȊŜ ǇǊȊŜŘǎȊƪƻƭŜ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƭƛ Υ 
Wiktor Ciechan z gr.4 Σ ƪǘƽǊȅ ȊŀǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƱ ǿƛŜǊǎȊ {Φ WŀŎƘƻǿƛŎȊa α/ƘƻǊȅ 
ƪƻǘŜƪέ oraz Wiktor Artymiak z gr. 6 ƪǘƽǊy ǿȅǎǘŊǇƛƱ Ȋ ǿƛŜǊǎȊŜƳ 5Φ ²ŀǿƛƱƻǿ 
α{ȊȅōƪƻέΦ 

http://www.wroclaw.pl/teatr-na-ostrowie-nowa-scena-we-wroclawiu
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W dniach 19 - 20 maja w naszym przedszkolu odbywağy siň uroczystoŜci z 

okazji Dnia Mamy i Taty, podczas kt·rych kaŨda z grup zaprezentowağa sw·j 

program taneczno ï wokalno 

- recytatorski. Po wystňpie 

byğy Ũyczenia, cağusy, 

prezenty oraz wiele 

uŜmiech·w i radoŜci. Za 

swoje popisy przedszkolaki 

zostağy nagrodzone burzŃ braw. Takie uroczystoŜci w gronie rodzinnym 

pozwalajŃ umacniaĺ rodzinne wiňzi, uczŃ miğoŜci, szacunku, przywiŃzania, a 

dzieciom pozwalajŃ zaprezentowaĺ zdobyte wczeŜniej umiejňtnoŜci i 

wiadomoŜci.  
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W Centrum Inicjatyw Wszelakich we Wrocğawiu odbywajŃ siň ciekawe 

wydarzenia dla mağych, 

duŨych i najwiňkszych. Nasze 

przedszkolaki uczestniczyğy w 

warsztatach kulinarno ï 

plastycznych. Podczas 

warsztat·w kulinarnych dzieci 

przygotowywağy kruche 

ciasteczka. Natomiast podczas 

warsztat·w plastycznych 

konstruowağy upominki dla 

rodzic·w:  mamom  - broszkň, 

a tatom - bryloki do kluczy.  
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½ ƻƪŀȊƧƛ ƻōŎƘƻŘƽǿ 5ƴƛŀ .ƻŎƛŀƴŀ .ƛŀƱŜƎƻ 
zorganizowaliŜmy konkurs plastyczny ĂPtakiò. W konkursie 

udziağ wziňğo udziağ  28 dzieci z wrocğawskich przedszkoli 

takich jak : 99, 25, 58, 121, 5, 52, 22, 80, 93 i 21. Serdecznie 

dziňkujemy za udziağ w 

konkursie. A tak 

prezentowağy siň ich dzieğa 

sztuki. 


