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 2 kwietnia odbyły się  w naszym przedszkolu przedszkolne 
eliminacje do 
dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci 
do występu. 10 maja 
udział w Gminnym Przeglądzie  „Mam Talent”

 W
poznawaliśmy tradycje, robiliśmy ozdoby
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przedszkolne.
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Uczymy tego, co najważniejsze:

GAZETKA PRZEDSZKOLNA

GRUPY PRZEDSZKOLNE:

„PSZCZÓŁKI-A”                   „SMERFY
                  „KRASNOLUDKI

W  MAJU BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O:

Lp. 
tyg. 

Grupa Pszczółki

 Moja miejscowość, 
mój region.

 Moja ojczyzna.

 Łąka w maju.

 Święto rodziców.

Uczymy tego, co najważniejsze:

 poczucie przynależności narodowej,
 kultywowanie tradyc
 zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 

wniosków,
 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, 

w różnych miejscach i w różnym czasie.
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GRUPY PRZEDSZKOLNE: 

A”                   „SMERFY
„KRASNOLUDKI-

BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O:

Pszczółki Grupa Krasnoludki
Grupa Biedronki

Moja miejscowość, 
mój region. 

Moja miejscowość, 

Moja ojczyzna. Moja ojczyzna.

Łąka w maju. Łąka w maju.

Święto rodziców. Święto rodziców.

Uczymy tego, co najważniejsze: 

poczucie przynależności narodowej,
kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem,
achęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 

wniosków, 
zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, 
w różnych miejscach i w różnym czasie.
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poczucie przynależności narodowej, 
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achęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 
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B”           „ŻABKI-D” „BIEDRONKI

 Grupa Smerfy
Grupa Żabki

Moja miejscowość, mój 
region.

Moja ojczyzna.

Łąka w maju.

Święto rodziców.

ji związanych ze swoim regionem, 
achęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 

zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, 

D” „BIEDRONKI-E” 

Grupa Smerfy 
Grupa Żabki 

Moja miejscowość, mój 
region. 

Moja ojczyzna. 

Łąka w maju. 

Święto rodziców. 

achęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania 

zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku,  



 wzbogacenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, 
 poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, 

wąchanie, słuchanie odgłosów, 
 rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierówno licznych, 
 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo  

w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej 
 aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych. 

 
WIERSZ MIESIĄCA: 
 
Życzymy wam serdecznie,  
Byście żyli nam sto lat,  
By słońce wam świeciło,  
Byście kwitli jak kwiat.  
Jak najdłużej bądźcie nam wzorem,  
przewodnikami w drodze świata,  
byśmy mogli iść waszym torem  
od dzieciństwa w późne lata.  
Dziękujemy wam rodzice  
za wasze serce złote  
My urwisy was kochamy  
nie zapomnijcie o tym.  
        . 
PIOSENKA MIESIĄCA: 
MAMO! TATO!  
 
Mamo Tato bardzo kocham was, moi mili, 
Mamo Tato to najlepszy czas jest w tej chwili, 
By światu powiedzieć, że 
Jesteście dla mnie The Best! 
I nikt nie podważy tych słów, bo to prawda jest!!! 
 
Wykrzyczę to wszystkim!!! 

 
Tato Mamo miłość w sercach jest tak gorąca, 
Tato Mamo kochajcie mocno się tak bez końca, 
Bo skarbem rodzina jest, 
I tak mocno trzyma się  
Nic nie zniszczy jej , miłość silna jest!!! 
 
To wy mnie chronicie i dbacie,  
By uśmiech na twarzy mej był,  
A ja wam dziękuję i z serca wam śpiewam dziś.  
Nie zdołam powiedzieć jak bardzo 
Się cieszę, że blisko was mam,  
Gdy razem idziemy świat staje się piękny tak!!! 
 
AKTUALNOŚCI: 

Drodzy Rodzice ! 
  01,02,03.05.2019 r. to dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 
 W maju odbędzie się  XVI Gminny Przegląd Recytatorski 

           „W świecie Poezji Patriotycznej”. Z każdej grupy przedszkolnej    
            wystąpi 1 uczestnik, który będzie reprezentował nasze przedszkole                  
            w przeglądzie. 

 W maju odbędzie się  - międzygrupowy Quiz wiedzy  
o bezpieczeństwie „Bezpieczny przedszkolak”. Spośród 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. 

 W maju odbędzie się wiosenna zbiórka makulatury. 
 Obchody Dnia Strażaka. 
 Dzień Ziemi. 
 Piknik rodzinny. 


