
W „Wesołym Pędzelku” w Marcu: 

Marzec w naszym przedszkolu minął pod znakiem bezpieczeństwa. Grupy V, 

VII, VIII, IX i X wzięły udział w warsztatach „Bezpieczny Przedszkolak”,  

organizowanych przez Fundację „Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń” z 

zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz promujących zdrowy tryb 

życia.   

Grupa VII realizowała w marcu Projekt Badawczy- Drzewo, podczas którego 

dzieci poznały tajniki drzew, ich rodzaje i wytwory otrzymywane z tego surowca - 

stworzyły kącik drewniany. Wspólnie zasadziły Kamelię Japońską oraz Kawowiec, 

monitorowały wzrost roślin. Same stworzyły planszę do kodowania w kształcie 

drzewa i programowały przy użyciu ozobotów.  

Grupa III realizowała Projekt – Mleko. Dzieci zapoznały się z rodzajami mleka 

oraz sposobami ich pozyskiwania, poznały też przeróżne wytwory mleczne.  

Grupa VIII wybrała się na wycieczkę do lokalnej Straży Pożarnej, gdzie dzieci 

poznały tajniki zawodu strażaka, oglądały wozy bojowe, mundur oraz uniform do 

pracy.  

 W marcu w grupach I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII i X odbyły się warsztaty 

garncarskie, na których dzieci poznały specyfikę pracy garncarza, dowiedziały się, z 

czego powstaje glina i dlaczego przedmioty z niej są coraz rzadziej spotykane. 

Najważniejszą częścią warsztatów było samodzielne rozrabianie gliny i lepienie z niej 

obrazków oraz zwierzątek.  Przedszkolaki przekonały się, że praca garncarza nie jest 

łatwa i wymaga niezwykłej precyzji ruchów dłoni. 

Pierwszego dnia wiosny –  czyli w tzw. „dniu zielonym”, dzieci ze wszystkich 

oddziałów przedszkolnych z radością powitały Panią Wiosnę, śpiewając na jej cześć 

piosenki i bawiąc się przy muzyce. Niektóre grupy wykonały nawet Marzannę.  

Wszyscy oficjalnie pożegnali Zimę. Pogoda w tym dniu sprzyjała spacerom, podczas 

których dzieci chętnie szukały symptomów zwiastujących przyjście tej pięknej pory 

roku. 

Pod koniec miesiąca wybraliśmy się w „Podróż z Wesołym Pędzelkiem” do 

Unii Europejskiej. Dzieci utrwaliły symbole, flagę oraz hymn Unii Europejskiej, 

poznały ciekawostki o krajach członkowskich oraz świetnie bawiły się podczas 

różnych zabaw. Na koniec każda z grup wykonała prace plastyczne, potwierdzające 

świadomość tego,  że wszyscy jesteśmy Europejczykami. 

Kolejny raz przedszkole zaangażowało się w akcję „Kartka dla pensjonariuszy z 

domów opieki społecznej”. Wszystkie grupy wykonały świąteczne kartki 

Wielkanocne, przyczyniając się tym samym do wzbudzenia u dzieci szacunku do osób 

starszych i stałej pamięci o ich potrzebach.  
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