
Marzec 2018 w "Wesołym Pędzelku" 

 Marzec jest miesiącem, w którym witamy Panią Wiosnę, tak długo wyczekiwaną 

przez przedszkolaki.  

1 marca obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Fiołkowe Smoki”. Dzieci poznały historię 

Smoka – „Leniuszka”, jego przygoda przypomniała dzieciom o tym, że należy słuchać 

rodziców i pamiętać o wypełnianiu swoich obowiązków. 

 We wtorek, 6 marca, dzieci z grupy III wzięły udział w zajęciach ceramicznych, 

podczas których doskonaliły zdolności manualne i poznawały nowe techniki plastyczne. 8 

marca „Wesołe Nutki” pojechały na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik, gdzie 

odwiedziły planetarium. 

 9 marca na Stadionie Narodowym miała miejsce wystawa Klocków Lego. Nie mogło 

tam zabraknąć dzieci z naszego przedszkola. Podczas zwiedzania wystawy dzieci z grupy V i 

VI były pod wrażeniem wielkości eksponatów i ilości zużytych do ich budowli klocków. To 

była niesamowita inspiracja dla naszych przedszkolnych konstruktorów 

 W dniu 12 marca dzieci z grupy I i II pojechały do Teatru Niewielkiego na 

przedstawienie pt. „Puff”. Dla dzieci z I grupy był to pierwszy wyjazd, już sama podróż 

wzbudziła wiele emocji. Podczas spektaklu dzieci przeniosły się w świat zaczarowanego, 

pełnego muzyki, światła i tańca zaczarowanego ogrodu. Całość wrażeń zwieńczyła wspólna 

zabawa z aktorami na prawdziwej teatralnej scenie!  

14 marca dzieci z grupy IV udały się z wizytą do Muzeum Narodowego, gdzie wzięły 

udział w lekcji muzealnej, zwiedziły wystawę czasową.  

W piątek, 23 marca, przedszkolaki zaproszone zostały na cykliczną zabawę 

integracyjną „Podróże z Wesołym Pędzelkiem”. Tego dnia podróżowały po Europie poznając 

tańce narodowe, muzykę ludową i regionalną danych krajów. Jak zawsze było wiele 

wspaniałej zabawy! 

 29 marca odbyła się w przedszkolu zabawa integracyjna „Powitanie Wiosny- 

Wielkanocne Zwyczaje”. Dzieci przybyły na imprezę ubrane na zielono. Obejrzały 

prezentacje multimedialne na temat witanej pory roku. Przypomniały sobie o tym, jakie są 

pierwsze oznaki wiosny. Wspólnie bawiliśmy się przy "wiosennych piosenkach".  Były tańce, 

pląsy i zabawy z wykorzystaniem kolorowych instrumentach. Przypomnieliśmy również 

informacje związane z tradycjami Świąt Wielkanocnych, obejrzeliśmy prezentację 

multimedialną i film animowany o kolorowych pisankach. 

  W tym miesiącu w naszym przedszkolu kontynuowaliśmy cykl comiesięcznych 

eksperymentów Labolo. Podczas zajęć eksperymentalnych dzieci mają okazję poznawać 

podstawowe zagadnienia chemii i fizyki. 
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