Z pamiętnika przedszkolaka…
Pierwsze tygodnie marca upłynęły nam na rozmowach o zwierzętach oraz dinozaurach.
Utrwaliliśmy sobie, które zwierzęta są egzotyczne- czyli te, których nie spotkamy u nas na
wolności jedynie w zoo oraz zwierzęta żyjące w Polsce. Każdy z nas wykonał pięknego
hipopotama, którego mógł podarować bliskiej osobie. Poznaliśmy również historię
dinozaurów. Dowiedzieliśmy się kiedy żyły, czym się żywiły oraz jak wyglądały. Każdy z
nas miał okazję stworzyć swój własny
„Park Jurajski”.

8 marca obchodziliśmy „Dzień Kobiet”. Nasi mali mężczyźni również o nas pamiętali i każda
dama została obdarowana upominkami. 

Kolejne tygodnie sądziliśmy na poszukiwaniach wiosny. Przypomnieliśmy sobie, jakie są jej
oznaki oraz co zwiastuje jej przybycie. Podczas spacerów zaglądaliśmy do każdego ogródka
oraz poda każdy krzaczek, szukając pierwszy kwiatków. Za pomocą wody wykonaliśmy
wiosenny obrazek. Mieliśmy również okazję pobawić się w ogrodników, sadząc kwiaty.
Teraz każdy musi pamiętać, aby o nie
dbać.

21 marca podczas „Zielonego Balu” powitaliśmy długo oczekiwaną wiosnę. Wszystkie grupy
wspólnie zaśpiewały piosenkę o wiośnie. Były zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczne,
konkursy dla całych grup i oczywiście, jak na każdym balu, dużo muzyki i tańców.

23 marca wyruszyliśmy na wiosenny pochód żegnając tym samym zimę. Towarzyszyła nam
Marzanna, którą wykonały przedszkolaki z gruby „Żabki”. My przygotowaliśmy piękne
motylki, którymi machaliśmy pobliskim przechodniom. Pierwszym przystankiem był
pobliski parku, gdzie wszystkie grupy odśpiewały piosenkę pt.: „Wiosna wiosenka”.
Następnie wyruszyliśmy na plac przedszkolny. Tam uroczyście pożegnaliśmy słomiany
symbol Zimy. Po zakończonych obchodach zostaliśmy zaproszeni do zabaw na pobliskim
boisku. 

29 marca naszedł długo wyczekiwany przez nas dzień. „Witajcie w naszej bajce” tak brzmiał
tytuł naszego przedstawienia teatralnego, które w tym roku przedstawiliśmy naszym widzom.
Bajki Jana Brzechwy tj. „Żuraw i Czapla”, „Kaczka Dziwaczka” czy „Leń” ,to tylko niektóre
wiersze, które poprzez występ chcieliśmy przypomnieć straszymy i młodszym. Tym samym
chcieliśmy zachęcić naszym gości, aby
powracali do wierszy i bajek naszych Polskich
pisarzy.

A my już dziś wyruszamy na poszukiwania nowych przygód. 
Kwiecień – plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.

