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Poszukiwanie wielkanocnego zająca. 

 

Szukanie wielkanocnego zajączka stało się już tradycją w naszym 

Smyku! W przedświąteczne dni, jak tylko pozwala na to pogoda, dzieci 

wyruszają na przedszkolny plac zabaw  w poszukiwaniu pysznych 

smakołyków. Tak było i w tym roku. W przedświąteczny wtorek dzieci 

przyniosły do przedszkola koszyczki i pyszne czekoladowe jajeczka. 

Każdy przedszkolak marzył o tym, aby od razu  ich spróbować. Jednak 

zajączek, który zakradł się do przedszkola ukrył je w naszym ogrodzie. 

Piękna pogoda, świeże powietrze, humor, zając i słodki zapach 

czekoladowych niespodzianek, to było to. Przedszkolaki pełne emocji 

wzięły ze sobą puste koszyczki i zabrały się za poszukiwanie skarbów 

od zajączka. Smakołyki były solidnie schowane, ale dzieciom udało się 

je wszystkie znaleźć. Jak zawsze był to dzień pełen wrażeń, radości          

i uciechy z tego, że każdy powrócił do przedszkola z koszykiem pełnym 

słodyczy! 

Anna Pojawis 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Powitanie wiosny. 

 

Przedszkolaki ze Smyka uroczyście i radośnie  przywitały  wiosnę. 

Tradycyjnie, bo 21 marca, wyruszyły z radosnym śpiewem na ustach  

,,maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło”. 

Pogoda tego dnia nie rozpieszczała, ale nasze przedszkolaki  szybciutko 

rozdały  zajączki i pszczółki przechodniom,  wywołując tym samym 

uśmiech na ich twarzach. Po powrocie do przedszkola wszyscy 

wskoczyli pod ciepłe kocyki a panie podały rozgrzewającą herbatkę. 

Jak się później okazało, wiosna przyszła do nas w kolorowej sukience    

i podarowała nam kwiaty, słońce i ptaki. 

Katarzyna Chmielewska 

 

 

 



Malowanie pisanek. 

 

 Czas Świąt Wielkanocnych jest związany 

przede wszystkim z tradycją malowania 

pisanek. W zależności od techniki zdobienia, 

świąteczne jajka maja różne nazwy: pisanki, 

kraszanki, oklejanki, rysowanki, drapanki. 

Coraz częściej spotyka się osoby, które przed 

Wielkanocą w tradycyjny ręczny sposób 

wykonują pisanki. Dania 26.03.2018 dzieci     

z naszego przedszkola równ ież wzięły udział w zajęciach 

prowadzonych przez babcię jednej z dziewczynek, Panią Słyszewską. 

Zaproszona artystka ludowa objaśniała sposób malowania woskiem 

jajka. Dzieci z zainteresowaniem słuchały, przyglądały się jak powstają 

pisanki. W ramach podziękowania dzieci wręczyły zaproszonej Pani 

wielkanocną laurkę z życzeniami.  

Anna Bagińska 

 

Spektakl o smoku. 

Dnia 21 marca dzieci z przedszkola Smyk miały możliwość pomóc 

niecodziennemu gościowi. Kuzyn Smoka wawelskiego bardzo chciał 

dostać się do Krakowa, miał z tym jednak nie lada problem. Wszystkie 

przedszkolaki chętnie pomogły mu znaleźć właściwą drogę.                       



Z wielkim zaciekawieniem 

podróżowały po największych 

miastach Polski, zwiedzając 

tym samym charakterystyczne 

dla tych miast obiekty. Była to 

bardzo pouczająca podróż. Gra 

aktorska artystów z grupy 

teatralnej zachwyciła wszystkich. Zabawne dialogi  i ciekawe zwroty 

akcji wzbudzały w przedszkolakach naturalną radość. To był ciekawy 

dzień.  

Joanna Kozłowska 

Dzień dinozaura. 

 

Światowy Dzień Dinozaura, to była wspaniała okazja do przybliżenia 

naszym przedszkolakom prehistoryczne gady, które w erze 

mezozoicznej zamieszkiwały naszą planetę. Który dinozaur miał 

najdłuższą szyję? Który był największym drapieżcą? Skąd wiemy, że 

dinozaury niegdyś zamieszkiwały naszą planetę  i dlaczego wyginęły? 

Na te i inne pytania próbowały odpowiedzieć dzieci i Panie podczas 

„Dnia Dinozaura”. Dzieci przyniosły z domu swoje Dino-skarby 

(figurki dinozaurów, książeczki, maskotki) i podzieliły się 

zgromadzoną dotąd wiedzą na temat strasznych jaszczurów. Maluchy 

miały okazję wcielić się w rolę paleontologów i przeprowadzić własne 

badania odkrywcze, poszukując w piasku szczątków dinozaurów. 



Kroczyły śladami prehistorycznych gadów uczestnicząc w zabawach 

ruchowych.  

Agnieszka Kropiwnicka 

 

 

 

Smykusie.  

 

W oczekiwaniu na przyjście 

wiosny Smykusie zrobiły 

wiosenną fotobudkę, pięknie         

i kolorowo pomalowały ją 

farbkami. Podczas kuchcikowej 

środy Maluszki z ogromnym 

zaangażowaniem robiły owsiane ciasteczka, które pachniały oraz 

smakowały wyśmienicie. Drugie urodziny obchodzili Dominiś                   

i Maciuś. 

Anna Pachutko 


