Z pamiętnika przedszkolaka…
Długo wyczekiwaliśmy wiosny dlatego zgotowaliśmy jej gorące powitanie!
Przygotowaliśmy kolorowe kwiaty, korony, pompony i w radosnym korowodzie ruszyliśmy
ogłosić mieszkańcom Redy, że nadeszła wiosna.

…Wiosna wiosenka w mym
sercu piosenka,
przychodzi po zimie – ożywia świat!

A na zakończenie wesołej zabawy
wszystkie grupy spotkały się na boisku
tuż obok kościoła. Tam odśpiewaliśmy
swoje piosenki grupowe. Ponad setka
przedszkolaków radosną zabawą
przywołała wiosnę!

Tradycją lat ubiegłych powitanie wiosny świętowaliśmy również na zielonym balu.
Rozwiązywaliśmy wiosenne zagadki, utrwalaliśmy nazwy i wygląd warzyw i owoców, a
nawet przygotowaliśmy sukienki dla wiosenki. Tym razem poprosiliśmy rodziców o
przygotowanie nam zdrowych przekąsek i okazało się to strzałem w dziesiątkę! Kolorowa
papryka, małe pomidorki, chrupiąca marchewka i ogórki dostarczyły nam sił do wspólnych
tańców i balowych szaleństw.

Wraz z nadchodzącą wiosną cała przyroda budzi się ze snu zimowego. Marzec stał się
idealnym miesiącem do utrwalenia wiadomości o zwierzątkach. Tych mieszkających w
naszych domach, lasach i na łące. Poznaliśmy również zwierzęta prehistoryczne, łamiące
języki nazwy dinozaurów sprawiły nam dużo radości. Układaliśmy swoje hipotezy wyginięcia
dinozaurów, wspólnymi siłami przygotowaliśmy kolorowy plakat jurajskiego lasu…

Ciesząc się urokami wiosny wybraliśmy się do ogródka Marka sprawdzić jakie
zmiany tam zaszły i czy posadzone przez nas jesienią tulipany już się pojawiły…
W ogrodzie udało
się nam odnaleźć: krokusy,
żonkile, hiacynty,
przebiśniegi i….
listki tulipanów, ale na same
kwiaty jeszcze musimy trochę
poczekać :)

Z niecierpliwością
czekamy na kolejną
wizytę w ogrodzie!

Już po raz kolejny odchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Oszczędzania Wody.
Z tej okazji w niebieskich strojach, z malutkimi kropelkami na głowach przypomnieliśmy
sobie jak duże znaczenie ma woda na świecie. Przeprowadziliśmy mały eksperyment
poznając proces oczyszczania wody, utrwaliliśmy jej właściwości.

Marzec to miesiąc teatru, a dla nas okazał się czasem ciężkiej pracy. Każdego dnia
ćwiczyliśmy tańce, piosenki i wierszyki do naszego przedstawienia. Bilety sprzedane, stroje
przygotowane – przedstawienie czas zacząć!

Razem z Wesołą Ludwiczką wyruszyliśmy w pełną przygód wyprawę w poszukiwaniu
prawdziwego przyjaciela. Bo przyjaciel przecież bardzo ważny w życiu jest!
Takie przesłanie zostawiliśmy naszym widzom.

