MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE
„JAGÓDKI”

Czas mija nam bardzo szybko- to już Wiosna, gdy nastał kwiecieo
poczuliśmy ją na własnej skórze. Promienie słooa przeniknęły do naszej sali,
a wraz z nimi ciepła aura i uśmiechy na naszych buziach.
Już w pierwszym tygodniu świętowaliśmy Dzieo Marchewki.
Zaczęliśmy od poznania historii pochodzenia marchewki, dowiedzieliśmy się
jak wiele cennych wartości posiada, a także w jakich daniach i przetworach
możemy ją spotkad. Postanowiliśmy także w tym roku zrobid marchewkową
sałatkę. Po tym jakże ciężkim wysiłku nadszedł zasłużony poczęstunek Na
koniec wykonaliśmy też marchewkową pracę plastyczną.

Wielkimi krokami zbliżały się Święta Wielkanocne. Poznaliśmy tradycje
związane z tymi świętami, mówiliśmy z jakimi przedmiotami i czynnościami
nam się kojarzą. Zasialiśmy rzeżuchę i obserwowaliśmy jak rośnie pamiętając o
codziennym jej podlewaniu.

W tym tygodniu świętowaliśmy także bardzo słodki dzieo, a mianowicie Dzieo
Czekolady Poznaliśmy historię powstania czekolady, a po wspólnych
zabawach

przyszedł czas

na

czekoladowy

poczęstunek.

Po naszych

czekoladowych buźkach można się domyślid, że wafle przełożone czekoladą
smakowały wyśmienicie 

W kolejnym tygodniu poznawaliśmy sposoby dbania o nasze środowisko.
Wiemy, że Ziemia jest miejscem, o które musimy dbad. Wiemy, że środowisko
jest tym wszystkim, co znajduje się dookoła nas, czyli lasy, łąki, pola i aby je
chronid musimy dbad o to by było czysto. Rozmawialiśmy także o tym by śmieci
wyrzucad do kosza i dbad o ich segregację. Wyjaśniliśmy określenia takie jak:
kwiaty chronione i zwierzęta chronione. W Dzieo Ziemi wybraliśmy się na
spacer i sprzątaliśmy najbliższą okolicę przedszkola.

Stworzyliśmy także nasze Eko- instrumenty 

Ostatniego tygodnia kwietnia świętowaliśmy Międzynarodowy Dzieo
Taoca. Tego dnia w sali odwiedzili nas nasi bliscy . Razem z nami próbowali
swoich sił podczas wspólnych taoców Dziękujemy za wspaniałą zabawę
drodzy Rodzice 
Na koniec. by nieco odetchnąd po tym tanecznym wysiłku wspólnie z rodzicami
zasiedliśmy do pracy plastycznej 

Odwiedził nas również teatrzyk z przedstawieniem pt. „Koziołek Niematołek”
Dzieci poznały zabawne przygody Koziołka Niematołka, który wyruszył
z Pacanowa w podróż dookoła świata. Zabawne sytuacje i wspólne zabawy
dostarczyły dzieciom wiele radości i wiedzy o świecie, który mieli możliwośd
poznad z Koziołkiem Niematołkiem.

W tym miesiącu z książką odwiedziła nas mama Agnieszki i siostra Mikołaja 
Bardzo dziękujemy 

