
Marzec 2018 w "Wesołym Pędzelku" 

 Marzec to miesiąc, w którym żegnamy zimę i witamy nową porę roku - Panią Wiosnę. 

 Choć pogoda za oknem jak w „marcowym garncu”, to w naszym przedszkolu atrakcji 

nie zabrakło i wszystkim dopisywały humory! 

 7 marca wybraliśmy się w kolejną podróż z Wesołym Pędzelkiem. Tym razem 

odwiedziliśmy Europę. Dzięki naszemu przewodnikowi, Gwiazdce, dowiedzieliśmy się jakie 

państwa znajdują się w Europie, co to jest Unia Europejska, a także poznaliśmy flagę Unii i 

odśpiewaliśmy hymn Unii Europejskiej.  

 19 marca obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Chmurka i Słoneczko”. Dzieci wspólnie z 

Chmurką poszukiwały zaginionego Słoneczka, które zaginęło w trakcie wesołej zabawy. 

Chmurka musi w ciągu 3 dni odnaleźć Słońce i udowodnić, że to nie ona jest przyczyną 

zaginięcia przyjaciela. W poszukiwaniach pomagają jej mądra sowa i gwiazdeczka. Bajka 

uczy przyjaźni oraz w przystępny sposób wyjaśnia przedszkolakom podstawowe zjawiska 

przyrody. 

 21 marca odbyła się w przedszkolu zabawa integracyjna „Powitanie Wiosny, dzień 

zielony”. Dzieci przybyły na imprezę ubrane na zielono. Było symboliczne „topienie 

Marzanny”, dzieci przypomniały sobie o tym, jakie są pierwsze oznaki wiosny, jak nazywają 

się niektóre ptaki i kwiaty, które rosną w naszych ogrodach, jaka jest typowa pogoda dla 

wczesnej wiosny. Były tańce, pląsy przy „wiosennych piosenkach”. Każda grupa wzięła 

udział w konkursie polegającym na jak najszybszym wyklejeniu wiosennego kwiatka 

kolorowym papierem. Konkurs wygrała grupa VI „Motylki”. 

 W środę 28 marca zebraliśmy się wszyscy na spotkaniu przedświątecznym. Nasze 

panie przypomniały nam symbolikę potraw świątecznych, zorganizowały przy tej okazji 

zabawy ruchowe oraz konkursy dla młodszych i starszych grup, sprawdzaliśmy swoje 

umiejętności w rozwiązywaniu zagadek. Pani Dyrektor złożyła wszystkim świąteczne 

życzenia. 

 W okresie przedświątecznym odbyły się warsztaty z Rodzicami. Nasze przedszkolaki 

wraz z Rodzicami wykonały m.in. palmy wielkanocne, koszyczki oraz jajka wielkanocne. 

 Miesiąc marzec zakończył się rozstrzygnięciem konkursu: „Wielkanocne jajeczko” . 

Finaliści konkursu wraz z rodzicami przygotowali jajka wielkanocne. Mieliśmy okazje 

poznać różne metody ich przygotowania i ozdabiania. Jury miało niezwykle trudne zadanie, 

ponieważ wszystkie jajka były wspaniałe, a każdy pomysł oryginalny! Zwycięzcą konkursu 

została Zosia z grupy VI, drugie miejsce zajął Kacper z grupy V, a trzecie Weronika z grupy 

II, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.  

 To już wszystko, ale mamy nadzieję na kolejne interesujące wydarzenia, które już 

niedługo. Z niecierpliwością czekamy również na słońce i ciepło. Mamy nadzieję, że 

kwiecień spełni nasze oczekiwania.   

opracowała Aldona Iwan 

 


