
 

 

 

• COU NAS SŁYCHAĆ …?   W LUTYM 

DZIAŁO SIĘ … ☺ 

 

• 12.02 obchodziliśmy Dzień Pizzy. Dzieci z wszystkich grup przygotowały 

własną pizzę, która potem bardzo szybko zniknęła ☺ 

• 12.02 odbyło się również spotkanie rodziców. Było to zebranie 

podsumowujące I półrocze pracy przedszkola, a także  przedstawiono na 

nim plan działań na kolejne półrocze. 

• 14.02 świętowaliśmy Walentynki – Dzień Przyjaźni i Miłości. Dzieci 

przyszły do przedszkola ubrane na czerwono i przygotowały drobne 

upominki dla swoich ukochanych, bliskich osób. 

• Dnia 24 lutego rozpoczęto rekrutację do naszego przedszkola, która potrwa  

do 6 marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA 

 

 
 
 

 

 

 

 

W MARCU BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O:   

 

1 tydzień marca – W marcu jak w garncu 

2 tydzień marca – Porządki w ogrodzie 

3 tydzień marca – Witaj, wiosno! 

4 tydzień marca – Zwierzęta na wiejskim podwórku 

 

Uczymy tego, co najważniejsze: 

• Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi 

występującymi w okresie przedwiośnia. 

• Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia. 

• Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą. 

• Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i 

podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny. 

• Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt 

hodowlanych i ich domów. 

• Doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, 

utrzymywania równowagi. 

 



WIERSZYK MIESIĄCA: 

 
Marzec ma ogromny garniec.  

Mieszka w nim przez całe noce, 

wieje w garncu nieustannie, 

syczy coś i bulgocze. 

- Powiedz, Marcu, 

co masz w garncu? 

- Mam składniki różnorodne: 

wiatry ciepłe, wiatry chłodne, 

chmury, słońce, śnieg i wodę – 

z nich przyrządzam Wam pogodę. 

 

PIOSENKA MIESIĄCA: 

 
Wiosna się budzi, zima zasypia, 

Bo w domu czterech pór roku 

Jedno jest łóżko, jedna poduszka 

I jeden kubek do soku. 

 

Gdy wiosna rześka zerwie się z łóżka 

I słońce wplecie we włosy, 

Zima swą głowę wtuli w poduszkę 

I zamknie zmęczone oczy. 

 

Wiosna, hejże ho! 

Zielonym skrzydłem da ci w nos. 

Wiosna, hejże ho! 

Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś? 

 

Obudzi kotki na gałązkach, 

Krokusy na tatrzańskich łąkach. 

Sasanka mała gdzieś spod Krosna 

Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, to już… 

 

Wiosna, hejże ho! 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 

Wiosna, hejże ho! 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 

AKTUALNOŚCI: 

 

• 5.03.2020r.(czwartek) odbędzie się przedszkolny przegląd „Mam talent”, 

na którym zostaną wyłonieni laureaci do Gminnego Konkursu „Mam 

talent” oraz Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki”. 

• 17.03.2020r. (wtorek) w naszym przedszkolu odbędzie się przedstawienie 

pt. „ Jak szlachetność w szczęście się obraca”. Spektakl finansowany jest 

przez Radę Rodziców. 

• Dnia 20.03.2020r. o godz.15:00 upływa termin składania prac na XVI 

Ogólnopolski Kociewski Konkurs na Pisankę Wielkanocną. Prace należy 

(wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem) dostarczyć do siedziby OPP, 

ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański. 

• 25.03.2020r. (środa) grupy Niezapominajek, Modraczków, Maków i 

Margaretek wezmą udział w wycieczce do Trójmiasta. W ramach 

wycieczki zaplanowano przedstawienie pt.„Cudowna lampa Aladyna” oraz 

wizytę w Centrum Nauki Eksperyment. 

 

 

 

 

 

 

 

 


