
CO U NAS SŁYCHAĆ…?
                     
 

 5 marca 
Przedszkolnej „Śpiewaj razem z nami
przedszkolnej komisja spośród występujących wyłoniła 
przedstawicieli grup, którzy mieli zaszczyt r
przedszkole dnia
Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki” w Zblewie.

 14 ma
przedszkolaki zamieniły się w „Mistrzów Pizzy”.Wielką frajdę 
dzieciom sprawiło przygotowywanie pizzy. 
z przyjemnością zajadał się samodzielnie przygotowaną pizzą.   
To był pyszny dzień.

 21 marca
niebieskich kropelek wody
znaczenia wody w naszym środowisku, o tym, jak ważna jest woda 
do życia dla człowieka,

 22
przedszkolaków z okazji
z pokazem strażackim OSP Pinczyn.
 

DRODZY RODZICE
 
W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego. 
Świąt pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny! 
Serdeczne życzenia na Wielkanoc od pracowników przedszkola.
 

 
Do usłyszenia w 
 

CO U NAS SŁYCHAĆ…?
                     

5 marca odbył się 
Przedszkolnej „Śpiewaj razem z nami
przedszkolnej komisja spośród występujących wyłoniła 
przedstawicieli grup, którzy mieli zaszczyt r
przedszkole dnia
Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki” w Zblewie.
14 marca Światowy Dzień Pizzy 
przedszkolaki zamieniły się w „Mistrzów Pizzy”.Wielką frajdę 
dzieciom sprawiło przygotowywanie pizzy. 
z przyjemnością zajadał się samodzielnie przygotowaną pizzą.   
To był pyszny dzień.
21 marca tego dnia dzieci wcieliły się w postacie małych, 
niebieskich kropelek wody
znaczenia wody w naszym środowisku, o tym, jak ważna jest woda 
do życia dla człowieka,
22 marca odbył
przedszkolaków z okazji
z pokazem strażackim OSP Pinczyn.
 

DRODZY RODZICE

W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego. 
t pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny! 

Serdeczne życzenia na Wielkanoc od pracowników przedszkola.

Do usłyszenia w 

CO U NAS SŁYCHAĆ…? 
                     W marcu 

odbył się Wewnątrzprzedszkolny Przegląd Piosenki
Przedszkolnej „Śpiewaj razem z nami
przedszkolnej komisja spośród występujących wyłoniła 
przedstawicieli grup, którzy mieli zaszczyt r
przedszkole dnia  21 marca w 
Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki” w Zblewie.

Światowy Dzień Pizzy 
przedszkolaki zamieniły się w „Mistrzów Pizzy”.Wielką frajdę 
dzieciom sprawiło przygotowywanie pizzy. 
z przyjemnością zajadał się samodzielnie przygotowaną pizzą.   
To był pyszny dzień.     Mniam, mniam !

ego dnia dzieci wcieliły się w postacie małych, 
niebieskich kropelek wody, które dowiedziały się 
znaczenia wody w naszym środowisku, o tym, jak ważna jest woda 
do życia dla człowieka, roślin i zwierząt.

odbył się przemarsz kolorowego korowodu 
przedszkolaków z okazji „Powitania Wiosny”,
z pokazem strażackim OSP Pinczyn.

DRODZY RODZICE … 

W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego. 
t pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny! 

Serdeczne życzenia na Wielkanoc od pracowników przedszkola.

Do usłyszenia w maju

 
W marcu …  

Wewnątrzprzedszkolny Przegląd Piosenki
Przedszkolnej „Śpiewaj razem z nami.  Z każdej grupy 
przedszkolnej komisja spośród występujących wyłoniła 
przedstawicieli grup, którzy mieli zaszczyt reprezentować nasze 

21 marca w Gminnym Przeglądzie                      
Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki” w Zblewie.

Światowy Dzień Pizzy – Tego dnia wszystkie 
przedszkolaki zamieniły się w „Mistrzów Pizzy”.Wielką frajdę 
dzieciom sprawiło przygotowywanie pizzy. Każdy przedszkolak                           
z przyjemnością zajadał się samodzielnie przygotowaną pizzą.   

Mniam, mniam ! 
ego dnia dzieci wcieliły się w postacie małych, 

, które dowiedziały się 
znaczenia wody w naszym środowisku, o tym, jak ważna jest woda 

roślin i zwierząt. 
się przemarsz kolorowego korowodu 

„Powitania Wiosny”,
z pokazem strażackim OSP Pinczyn. 

W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego. 
t pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny!  

Serdeczne życzenia na Wielkanoc od pracowników przedszkola.

maju !!! 

Wewnątrzprzedszkolny Przegląd Piosenki
.  Z każdej grupy 

przedszkolnej komisja spośród występujących wyłoniła 
eprezentować nasze 

Gminnym Przeglądzie                      
Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki” w Zblewie. 

Tego dnia wszystkie 
przedszkolaki zamieniły się w „Mistrzów Pizzy”.Wielką frajdę 

Każdy przedszkolak                           
z przyjemnością zajadał się samodzielnie przygotowaną pizzą.   

ego dnia dzieci wcieliły się w postacie małych, 
, które dowiedziały się o istocie 

znaczenia wody w naszym środowisku, o tym, jak ważna jest woda 

się przemarsz kolorowego korowodu 
„Powitania Wiosny”, połączony                       

W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego.  
 

Serdeczne życzenia na Wielkanoc od pracowników przedszkola. 

Wewnątrzprzedszkolny Przegląd Piosenki 
.  Z każdej grupy 

przedszkolnej komisja spośród występujących wyłoniła 
eprezentować nasze 

Gminnym Przeglądzie                      

Tego dnia wszystkie 
przedszkolaki zamieniły się w „Mistrzów Pizzy”.Wielką frajdę 

Każdy przedszkolak                           
z przyjemnością zajadał się samodzielnie przygotowaną pizzą.                 

ego dnia dzieci wcieliły się w postacie małych, 
o istocie 

znaczenia wody w naszym środowisku, o tym, jak ważna jest woda 

się przemarsz kolorowego korowodu 
połączony                       

GAZETKA PRZEDSZKOLNA
 
GRUPY PRZEDSZKOLNE:

 
 
 
„PSZCZÓŁKI
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Uczymy tego, co najważniejsze:

Gminnym Przeglądzie                      

Każdy przedszkolak                           

połączony                       

GAZETKA PRZEDSZKOLNA

GRUPY PRZEDSZKOLNE:

„PSZCZÓŁKI-A”                   „SMERFY
                  „KRASNOLUDKI

W  KWIETNIU BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O:

Lp. 
tyg. 

Grupa Pszczółki

 Wiosenne powroty.

 Wiosna na Wsi.

 Wielkanoc. 

 Dbamy o przyrodę.

Uczymy tego, co najważniejsze:

 zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 
wniosków,

 rozbudzanie 
obserwowania otaczającego świata,

GAZETKA PRZEDSZKOLNA

GRUPY PRZEDSZKOLNE: 

A”                   „SMERFY
„KRASNOLUDKI-

BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O:

Grupa Pszczółki Grupa Krasnoludki
Grupa Biedronki

Wiosenne powroty. Wiosenne powroty.

Wiosna na Wsi. Wiosna na Wsi.

Wielkanoc.

Dbamy o przyrodę. Dbamy o przyrodę.

Uczymy tego, co najważniejsze: 

achęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 
wniosków, 
rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci 
obserwowania otaczającego świata,

GAZETKA PRZEDSZKOLNA

 
 

A”                   „SMERFY-C”  
-B”           „ŻABKI

BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O:

Grupa Krasnoludki 
Grupa Biedronki 

Wiosenne powroty. 

Wiosna na Wsi. 

Wielkanoc. 

Dbamy o przyrodę. 

 

achęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 

zainteresowań przyrodniczych oraz chęci 
obserwowania otaczającego świata, 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA 

B”           „ŻABKI-D” „BIEDRONKI

BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O: 

 Grupa Smerfy
Grupa Żabki

Wiosenne powroty.

Wiosna na Wsi.

Wielkanoc. 

Dbamy o przyrodę.

achęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 

zainteresowań przyrodniczych oraz chęci 

D” „BIEDRONKI-E” 

Grupa Smerfy 
Grupa Żabki 

Wiosenne powroty. 

Wiosna na Wsi. 

Dbamy o przyrodę. 

achęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 

zainteresowań przyrodniczych oraz chęci 



 wzbogacenie wiadomości na temat ptaków- utrwalanie koloru 
upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich 
życiu,  

 utrwalenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, 
 wzbogacenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, 
 wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych na wsi, 
 kształtowanie świadomości ekologicznej, 
 rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, 

WIERSZ MIESIĄCA: 
 
        "Już Wielkanoc". 
Święta, Święta Wielkanocne,  
jak wesoło, jak radośnie.  
Już słoneczko mocno grzeje,  
miły wiatr wokoło wieje.  
Rośnie trawa na trawniku,  
żółty żonkil w wazoniku.  
Na podwórku słychać dzieci,  
ach, jak dobrze, że już kwiecień.  

A w koszyczku, na święcone 
jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane, 
różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, 
żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 
w świeże kwiatki ustrojony. 

PIOSENKA MIESIĄCA: 
„Spotkanie z wiosną” 
1. Gdy przychodzi do nas wiosna, 
 ciepła, uśmiechnięta, 
 to przychodzą razem z wiosną 
 wielkanocne święta. 
 

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta. 
Święta, święta, wielkanocne święta. 

2. Barwne palmy wielkanocne 
 pysznią się w wazonie, 
 jajka w różne piękne wzorki 
 są przyozdobione. 

Ref.: Święta, święta... 
3. Jest koszyczek ze święconką, 
 w nim kilka pisanek, 
 chleb, kiełbasa, chrzan i jajka, 
 cukrowy baranek. 

Ref.: Święta, święta... 
4. W poniedziałek wielkanocny 
 jest świetna zabawa. 
Śmigus-dyngus wszystkich wodą 
 leje już od rana. 

Ref.: Święta, święta... 
 
 
AKTUALNOŚCI: 

Drodzy Rodzice ! 
 

 2 kwietnia odbędą się  w naszym przedszkolu przedszkolne 
eliminacje do MAM TALENT „Łowcy talentów!” Bardzo 
dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do 
występu. 

 24 kwiecień GminnyXVI Gminnego Przeglądu Recytatorskiego 
„W świecie Poezji Patriotycznej”. Z każdej grupy przedszkolnej    
            wystąpi 1 uczestnik, który będzie reprezentował nasze przedszkole                  
            w przeglądzie. 

 na przełomie  kwietnia i maja odbędą się  w naszym przedszkolu- - 
międzygrupowy Quiz „Bezpieczny przedszkolak”. Z pośród każdej 
grupy przedszkolnej zostanie wyłoniona 3-osobowa drużyna, która 
będzie brała udział w quizie i walczyła o miano „Bezpiecznego 
przedszkolaka”, 
-  prelekcja „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla przedszkolaka", 
- niebawem ukaże się regulamin do rodzinnego konkursu 
fotograficznego„Moja gmina w rodzinnym obiektywie”zachęcamy 
do zbierana inspiracji. 

PANIE Z GRUPY „PSZCZÓŁEK” SERDECZNIE PROSZĄ RODZICÓW               
O PRZYNIESIENIE CHUSTECZEK DLA MALUSZKÓW  DZIĘKUJEMY.  


