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ul. Liczydło 

 
 
Marzec w przedszkolu na ulicy Liczydło upłynął w bardzo miłej atmosferze. Atrakcji było wiele. 
Jedną z nich, która cieszyła się ogromną popularnością wśród dzieci był międzynarodowy 

projekt „Games Against online Games” w ramach programu eTwinning. Każda grupa przygotowała 
film przedstawiający swoją ulubioną aktywność, poznała zabawy dzieci z Turcji, Rumunii, Grecji i 
próbowała je odtworzyć. Ponadto przedszkolaki z grupy XII, XIII oraz XIV wykonały ilustracje 
ulubionych zabaw i stworzyły z nich fotograficzne albumy  online. Grupa XIII oraz XII opracowała 
również propozycje różnych aktywności, związanych z treścią wiersza, który powstał w czasie 
realizacji projektu. Dodatkowo grupa XII uczestniczyła w spotkaniu online z dziećmi z Niemiec, Turcji, 
Włoch, Grecji, Słowacji i Ukrainy. Miło było patrzeć na uśmiechnięte twarze dzieci. To spotkanie było 
dla nich ogromną niespodzianką i wielkim przeżyciem. Podczas wirtualnej wizyty nasi 
wychowankowie zaprezentowali swoje prace plastyczne. Spotkały się one z wielkim uznaniem 
rówieśników z innych krajów. Projekt przyniósł wiele korzyści, ale najważniejsze było to, że stał się 
okazją do wspaniałej zabawy i wzbogacenia wiedzy o życiu dzieci w innych krajach. 

Kolejną atrakcją były warsztaty garncarskie, który odbyły się 23 marca. Prowadzący warsztaty 
zapoznał dzieci w właściwościami gliny i opowiedział o tym, do czego i jak można ją wykorzystać. Dla 
niektórych dzieci było to pierwsze doświadczenie z tym materiałem. Nasze przedszkolaki z zapałem 
wykonywały swoje prace, a potem z niecierpliwością oczekiwały na to, aby wyschły i nadawały się do 
ozdabiania. 

Miłą niespodzianką były również warsztaty, dotyczące bezpieczeństwa, które odbyły się 28 
marca w grupie XIII, XIV oraz XV. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę w tym zakresie i wiedzą już dlaczego 
bezpieczeństwo, jest tak ważne dla wszystkich ludzi. 

Z wielkim zadowoleniem przedszkolaki przyjęły również wiadomość o kontynuacji warsztatów 
w pobliskiej bibliotece. Maszerowały tam z uśmiechem na ustach. Zapoznały się z osobami 
pracującymi w tym miejscu oraz z zasadami korzystania z zasobów biblioteki. 

21 marca dzieci uroczyście powitały wiosnę. Podczas wspólnego spotkania na sali 
gimnastycznej tańczyły, bawiły się i śpiewały piosenki o tej porze roku. Obejrzały prezentację 
multimedialną, w której omówione zostały charakterystyczne cechy wiosny. Po zabawie szukały 
wiosny w przedszkolnym ogrodzie i w okolicznych ogródkach. 

W marcu po raz kolejny całe przedszkole wybrało się w „Podróż z Wesołym Pędzelkiem”. Tym 
razem dzieci odwiedziły kraje Unii Europejskiej. Poznały ich  symbole narodowe, flagi i 
charakterystyczne tańce. Wysłuchały ciekawostek na temat poszczególnych państw. 

W marcu został również rozstrzygnięty wewnątrz przedszkolny konkurs na „Grę 
Matematyczną”. Wszystkie grupy bardzo zaangażowały się w tę inicjatywę. Jury miało nie lada 
problem, aby wyłonić zwycięzcę. Nagrody otrzymali wszyscy, ale na szczególne wyróżnienie zasłużyła 
grupa XII oraz XV. Zdobyła największą liczbę głosów, więc i nagroda była podwójna. Gratulujemy. 


