Z pamiętnika przedszkolaka…

Kwiecień – plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. To przysłowie jak najbardziej się
sprawdziło. Nam jednak niestraszna pogoda, dlatego korzystaliśmy z każdej okazji na spacery
i zabawy na świeżym powietrzu.
10.04.2017r. wybraliśmy się na wycieczkę, aby zobaczyć zabytkowy parowóz podróżujący z
Gdyni na Hel.

W kalendarzu jest wiele dni wesołych i świątecznych, ale są i takie, które zmuszają nas do
powagi, zadumy, a także i radości, jaką niosą ze sobą. Jednym z takich świąt są Święta
Wielkanocne. Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. I my cały
tydzień przygotowywaliśmy się do tych świąt. Poznaliśmy tradycje świąteczne, znaczenie
pokarmów w naszych „święconkach”. Wspólnie dekorowaliśmy pisanki i sialiśmy rzeżuchę.

5.04.2017r. obchodziliśmy „Dzień Marchewki”. Był to bardzo zdrowy dzień pomarańczowy,
w którym królowała marchewka. Odbyliśmy pogawędkę na temat zdrowego odżywiania,
walorów smakowych i zdrowotnych marchewki oraz innych warzyw i owoców. Były
wierszyki, piosenki, zagadki oraz zabawy. W dniu marchewki nie zabrakło również
marchewkowego soku oraz marchewki, która wszystkim bardzo smakowała.

12.04.2017r. świętowaliśmy „Dzień Czekolady”. Był to naprawdę słodki dzień.
Zapoznaliśmy się z jej historią: sąd pochodzi, z czego się składa i co najważniejsze w jakich
ilościach możemy ją spożywać. Tego dnia urodziny obchodziła nasza Pani, która przyniosła
nam pyszny tort czekoladowy w kształcie motylka. Było bardzo słodko i pysznie. 

19.04.2017r. w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty zapachowe. Odkrywaliśmy
tajemnice zmysłu węchu. Wzięliśmy udział w zagadkach zapachowych oraz
skomponowaliśmy swój własny zapach.

W kwietniu odbył się również Wielkanocny konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców. W tym
roku tematem konkursu był „Zajączek Wielkanocny”. W konkursie wzięło udział 26 prac w
tym 16 prac starszaków (żabki, motylki, poziomki). Decyzją jury pierwsze miejsce zajęła
nasza koleżanka Martynka. GRATULUJEMY !!! 

Dziewczynki z naszej grupy wzięły udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym pt.:
„Tanecznym krokiem budzimy wiosnę”. Grupa w składzie: Agata Wojsiat, Natalia Kobiella,
Anna Sultanyan , Martyna Łach, Daria Ulatowska, Anastazja Poniedziałek wraz z Panią
przygotowały układ taneczny z szarfami pt.: „Czas zbudzić kwiaty” i zajęły III miejsce. To
wielkie wyróżnienie dla naszego przedszkola. DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY !!! 

Kwiecień pełen przeżyć już za nami, a my żwawym krokiem ruszamy
na weekend majowy.
DO ZOBACZENIA !!! 

