
13.02.2020 - Bal przebierańców w przedszkolu
Jak co roku w karnawale w naszym przedszkolu odbył się oczekiwany przez dzieci 
"Bal Przebierańców". W tym dniu przenieśliśmy się do WIELKIEJ 
KRAINY BAJEK. Pomysłowość rodziców nie miała granic. Przygotowali oni dla 
swoich pociech ciekawe stroje karnawałowe. Na balu, więc obok księżniczek, 
wróżek, rycerzy, muszkieterów, piratów czy żołnierzy - komandosów, pojawiły 
się postaci z ulubionych bajek . Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce - 
przy rytmach wesołej muzyki, były one przeplatane zabawami i korowodami. 
Oczywiście znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczonych, chwila relaksu 
przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe zdjęcie. Do domu dzieci wracały we 
wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami. 





14.02.2020 - Walentynki w przedszkolu
14 lutego był dla dzieci z naszego przedszkola prawdziwym, czerwonym 
dniem miłości i przyjaźni. Przedszkolaki uczestniczyli w różnych 
zabawach związanych z Walentynkami. Nie zabrakło oczywiście sercowych 
kolorowanek, wyklejanek, spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć. Dzień 
Walentynkowy można z pewnością zaliczyć jako udany, pełen miłych wrażeń.





17.02.2020 - Dzień Kota w grupie Jeżyki
17 lutego dzieci z grupy Jeżyki obchodziły nietypowe święto " Święto Kota". Z tej 
okazji wszystkie dzieci zamieniły się tego dnia w kociaki, tańczyły przy muzyce, 
oglądały prezentację multimedialną przedstawiającą milusińskie zwierzaki- 
dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy na ich temat. Brały również udział w 
konkursach takich jak: "Zwijanie kłębka wełny", "Picie mleka"." Z jakiej bajki ten 
kot uciekł".  Dzień był pełen wrażeń, wszystkie dzieci wspaniale się bawiły, długo 
będą miały ten dzień w pamięci. 





18.02.2020 - Warsztaty kulinarne w pizzerii 
"Roma" 
W dniu 18 lutego przedszkolaki z grupy "Muchomorki" obchodziły "Dzień Pizzy" z 
tej okazji wybrały się do pizzerii "Roma" na zaproszenie państwa Bruscia. W trakcie 
wycieczki dzieci dowiedziały się, na czym polega praca w takim lokalu, a także 
mogły same odnaleźć się w roli mistrzów pizzy. "Muchomorki" samodzielnie, pod 
czujnym okiem kucharza i wykonywały pizzę. Ubrane w piękne fartuszki nakładały 
ser, szynkę. Z ogromnym zainteresowaniem obserwowały wkładanie pizzy do pieca. 
Upieczone pizze wszystkim bardzo smakowały. W przytulnym klimacie pizzerii 
wszystkim miło płynął czas i nikomu nie chciało się wracać do przedszkola. Bardzo 
dziękujemy tacie Nino za zaproszenie, wielką gościnność, miłe i ciepłe przyjęcie 
naszych przedszkolaków. 





19.02.2020 - "Smerfy u fryzjera i 
kosmetyczki"
W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi i przybliżenie dzieciom różnych 
zawodów dzieci z grupy "Smerfy" miały przyjemność odwiedzić zakład fryzjerski 
i kosmetyczny. Panie opowiedziały o swoich zawodach oraz wyczarowały 
na głowach dzieci fantazyjne fryzury a także zadbały o paznokcie 
dziewczynek. Dziękujemy bardzo za miłe przyjęcie oraz poświęcony czas. 





20.02.2020 - Czytanie u Muchomorków
Dziś w grupie "Muchomorki" gościliśmy mamę Gabrysia, która przeczytała dzieciom
wiersze autorstwa Wandy Chotomskiej. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas oraz 
słodki poczęstunek. 



25.02.2020 - Rybki dokarmiają ptaki
W związku z omawianym tematem "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę" grupa 
Rybki poszerzyła wiedzę na temat ptaków zimujących w Polsce. Poznała 
podstawowe zasady dokarmiania ptaszków oraz zapoznała się z rodzajami karmy. 
Następnie przedszkolaki udały się na plac przedszkolny oraz do lasu i zawiesiły na 
drzewkach kule z ziarnami. Była to doskonała okazja do kształtowania u dzieci 
poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na los zwierząt. 





25.02.2020 - Smerfy poznają "Panią Stopek"
Dnia 25.02 2020r. dzieci z grupy "Smerfy" wybrały się na skrzyżowanie aby poznać 
zawód "Pani Stopek" . Pani Wiesia zaczarowała maluszki swym uśmiechem i 
pokazała na czym polega jej codzienna praca. Smerfy podarowały "Pani Stopek" 
medal za wytrwałość i życzyły samych słonecznych dni...  



26.02.2020 - Dzień Smerfa
 

Dnia 26.02 2020r. dzieci z grupy "smerfy" obchodziły wyjątkowy dzień 
"Dzień Smerfa". Jak przystało na smerfiki tego dnia dzieci przyszły ubrane 
na niebiesko. Przedszkolacy mieli okazję obejrzeć dawną bajkę "Smerfy", 
poznać wszystkich bohaterów z wioski smerfów oraz wykonać pracę plastyczną  pt 
"Smerf". Ten smerfowy dzień sprawił dzieciom mnóstwo radości.





27.02.2020 - Dzień Dinozaura w grupie 
"Słoneczka"
W czwartek, 27 lutego grupa Słoneczka obchodziła nietypowe święto - 
Dzień Dinozaura. Rozmawialiśmy o prehistorycznych stworach, które 
niegdyś zamieszkiwały naszą planetę. Dzieci prezentowały przyniesione przez 
siebie dinozaury - zabawki, książki, albumy, gry, obrazki. Tego dnia towarzyszył nam
dinozaur Dino, który przygotował dla nas ciekawą prezentację oraz wiele zadań 
związanych z tematem przewodnim. Mieliśmy również okazję stworzyć własną 
skamielinę. Dzień upłynął bardzo ciekawie. 







27.02.2020 - Światowy Dzień Dinozaura u 
Muchomorków
Dzisiaj w grupie "Muchomorki" obchodziliśmy Światowy Dzień Dinozaura. Dzieci 
przyniosły figurki dinozaurów, książki, układanki, a nawet przebrały się za 
dinozaura. "Muchomorki" poznały historię tych prehistorycznych stworzeń, czym 
się żywiły oraz jak wyglądały, zapoznały się z nazwami niektórych dinozaurów. 
W zabawie ruchowej zmieniały się w dinozaury, a w masie solnej zostawiały odciski 
dinozaurów (powstały skamieliny dinozaurów). Dzieciom smakował słodki 
poczęstunek - ciasteczka w kształcie dinozaurów, którymi częstował Nino. Po 
przerwie powstała jeszcze wystawa plastyczna " Nasze dinozaury". Dzień uważamy 
za udany. 





4.03.2020 - "Dzień książki" w Smerfach!!!
Dnia 4 .03 2020 r dzieci z grupy "Smerfy" obchodziły "Dzień 
Książki". Przedszkolacy przynieśli tego dnia swoje ulubione książeczki, 
dowiedzielisię " Jak powstaje książka?", "Jak powstaje papier?" oraz jak 
należy szanować książki.





6.03.2020 - Dzień Kobiet
Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich pań zarówno tych dużych 
jak i małych. 9 marca odbyła się uroczystość z tej okazji. Radosna atmosfera 
panowała już od samego rana. Chłopcy złożyli życzenia, tradycyjnie zaśpiewali 
swoim koleżankom uroczyste 100 lat, wręczyli piękne kwiatki, laurki i niespodzianki.
Zostały zorganizowane wybory Miss: najdłuższego kucyka, najbardziej 
uśmiechniętej. Wiele radości sprawiła dzieciom Fotobudka. 





8.03.2020 - Dzień Kobiet w Rybkach
 

W piątek grupa Rybki obchodziła Święto Kobiet. Chłopcy złożyli paniom 
i koleżankom życzenia, zaśpiewali sto lat, a Alex i Kacper wręczyli przyniesione dla 
Nich kwiatki. Były też zadania, zabawy i tańce. Wszystkie dzieci przygotowały 
niespodziankę - kwiatek dla swoich mam. To był wyjątkowy dzień.






