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21 dnia marca naszej wyprawie towarzyszyła piękna, prawdziwie wio-

senna jak przystało na pierwszy dzień wiosny pogoda. Małe smyki 

utworzyły przepiękny korowód trzymając kolorowe wstążeczki, sło-

mianą Marzannę i przeszły ulicami miasta, sygnalizując rychłe przyj-

ście Pani Wiosny. Nie zabrakło również okrzyków odpędzających Zi-

mę i piosenek przywołujących Wiosnę. Wraz z tą tradycją nastąpiło 

powitanie wiosny i budzącej się do życia przyrody.  

 

Ewa Kosińska 
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„10 kroków, by stać się lepszym 

rodzicem” 

1.      Kochaj  i akceptuj swoje dziecko. 

2.      Nagradzaj dziecko- uśmiechem, gestem, słowem. 

3.      Ucz zdrowego stylu życia, zachowaj proporcje mię-

dzy zabawą, nauką a odpoczynkiem 

4.      Zadbaj o dobre samopoczucie zarówno swoje, jak i 

dziecka. 

5.      Nie izoluj dziecka. 

6.      Ucz nazywać  emocje, uczucia; Często mów do 

dziecka „Cieszę się, że mi pomagasz”. 

7.      Szanuj indywidualność dziecka, ucz je samodzielno-

ści. 

8.      Ucz optymizmu, często się śmiej i żartuj. 

9.      Mobilizuj dziecko do działania, ale nie wyręczaj go. 

10.   Ucz go systematyczności i wytrwałości w działaniu. 
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Kolejny dzień kreatywnej zabawy przyniósł wiele radości naszym 

przedszkolakom. Zerówka wyczarowała ze zwykłych rolek po papierze  

prawdziwe dzieła sztuki: lornetki, sowy, a nawet kolorowe pawie.  

Krasnoludki stworzyły ze zwykłej skarpety miłego przyjaciela, Jeżyka, 

którym muszą się codziennie opiekować (podlewać, stawiać na słoń-

ce), żeby wyrosły mu kolce na grzebiecie. Przy okazji dzieci dowie-

działy się, co potrzebne jest do wzrostu roślin. Poprzez dbanie o swoje-

go roślinnego jeżyka, dzieci dowiedzą się, jaka ciężka jest praca ogrod-

nika (że wymaga przede wszystkim systematyczności oraz dużo cier-

pliwości).  
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Dzięki gościnności kwiaciarni „Narcyz” mogliśmy już na początku 

marca poczuć zapach zbliżającej się wiosny. Pani kwiaciarka zapre-

zentowała nam wiele pięknych gatunków kwiatów ciętych, doniczko-

wych oraz sposobów ich pielęgnowania. Utrwaliliśmy wiadomości, z 

jakich części składa się kwiat. Wybraliśmy się również na wycieczkę 

do szklarni państwa Gołębiewskich. Wzdłuż szklarni rozciągały się 

szerokie półki, na których stały doniczki z różnymi roślinami. Były to 

głównie młode sadzonki kwiatów ogrodowych, doniczkowych oraz 

warzyw. Przedszkolaki poznały również pracę ogrodnika, zapoznały 

się z warunkami w jakich hodowane są rośliny. W tunelu foliowym 

zobaczyły wyhodowane tulipany, których pąki niedługo zakwitną, bo 

wiosna tuż, tuż.  

 

Ewa Kosińska 
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W środę – 26 marca wybraliśmy się na wycieczkę do CEE w Ełku. 

Już sama podróż wielkim, mieszczącym ponad 50 osób autokarem, 

była dla dzieci niemałym przeżyciem. 

To na miejscu jednak czekała na nas moc atrakcji. Zostaliśmy podzie-

leni na dwie grupy (młodszą i starszą). Młodsza grupa poszła najpierw 

na spacer po Ogródku Ekologicznym, gdzie przesympatyczna Pani 

Maja pokazała dzieciom, jakie są i jak działają źródła energii odna-

wialnej (kolektor, pompa, bateria słoneczna, wiatrak). Następnie grupa 

ta udała się do wewnątrz budynku, gdzie po obejrzeniu wielu prze-

ślicznych rybek i żółwi w dużych akwariach, zaproszono nas na zaję-

cia o „Kubusiowym co nieco”, czyli o produkcji i wykorzystaniu naj-

cenniejszego produkowanego przez pszczoły przysmaku – miodu. Na 

zajęciach dzieci poznały rodzaje miodu oraz inne produkty wytwarza-

ne przez pszczoły, otrzymały także podstawowe informacje związane z 

zagadnieniami pszczelarstwa. Zapoznały się z różnymi metodami wy-

robu świec woskowych oraz samodzielnie wykonały świece z węzy, 

które mogły zabrać do domu. Próbowały także różnych rodzajów mio-

du, a za pomocą węchu i smaku poznawały produkty pszczelej pracy: 

miód, wosk i kit pszczeli. 

Grupa starsza natomiast wzięła udział w bardzo interesujących zaję-

ciach - „Jak działają prawa przyrody?”. Na zajęciach rozbudzono 

wśród dzieci zainteresowanie prawami rządzącymi przyrodą. W trakcie 

zajęć dzieci poznały magnetyzm, elektryczność, napięcie powierzch-

niowe, siły przylegania, spójności. Zdobyły wiedzę poprzez wykony-

wanie ćwiczeń i doświadczeń z wykorzystaniem ciekawych pomocy 

dydaktycznych. 

Joanna Daniłowicz 
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Dobrze wiemy, że dzieciaki kochają zwierzaki. Dzięki pani dyrektor, 

która zapoznała dzieci ze swoim kotkiem domowym, dzieci miały bez-

pośredni kontakt z tym przemiłym futrzakiem. 

Uroczystość bardzo podobała się przedszkolakom. Organizatorki spo-

tkania mają nadzieję, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci dzie-

ci i nie tylko rozbudzi w nich zamiłowanie do kotów, ale przede 

wszystkim uczuli ich na los bezdomnych zwierząt i zachęci do niesie-

nia im pomocy. 

Katarzyna Adamczyk 
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6 marca obchodziliśmy nietypowe święto - „Święto Kota”. Z tej okazji 

przedszkolaki uczestniczyły w "kocich zabawach", same też zamieniły 

się tego dnia w kociaki, tańczyły przy muzyce, oglądały ilustracje 

przedstawiające milusińskie zwierzątka i dowiedziały się wiele cieka-

wych rzeczy na ich temat. Brały również udział w konkursach takich, 

jak „Zwijanie kłębka z myszką” i „Picie mleka ze słomki”, obejrzały 

także teatrzyk na podstawie utworu „Chory kotek” w wykonaniu na-

uczycielek. Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia 

kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuco-

nych i bezdomnych zwierząt. W ramach obchodów Światowego Dnia 

Kota dzieci wysłuchały prelekcji dotyczącej m.in.: praw zwierząt; za-

sady pielęgnacji i prawidłowego żywienia; zachowania się w sytu-

acjach nietypowych, czyli jak zachować się w kontakcie ze zwierzę-

ciem agresywnym lub obcym. 
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Pyszne  czekoladowe 

szyszki oraz ciasto z owo-

cami to kolejne smakołyki 

przygotowane przez nasze   

przedszkolaki podczas ko-

lejnej kuchcikowej środy. 

Zajęcia kulinarne bardzo 

przypadły do gusty na-

szym Smykom i bardzo 

chętnie zawsze biorą w 

nich udział. Najbardziej jednak lubią z całego dnia jego finałową 

część, czyli degustację. Zawsze zjadają przygotowane przez siebie po-

trawy z wielkim apetytem. Zachęcamy wszystkich rodziców do wspól-

nego gotowania ze swoimi pociechami. Jest to super pomysł  na miłe 

spędzenie po-

południa. 

Anna Buraczewska 
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ŻYCZYMY MARCOWYM SOLENIZANTOM: 
 

KAROLINIE NIEDZIEJKO 

WIKTORII NIEDZIEJKO 

WERONICE GUTOWSKIEJ 

DANIELOWI STANKIEWICZOWI 

BARTKOWI GIERAKOWI 

 


