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W NUMERZE:

- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET
- PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

- MINI ODWIEDZINY RODZICÓW
W NASZYM PRZEDSZKOLU
-WIELKANOCNE MINI PRACE

PLASTYCZNE
- BAJKA TERAPEUTYCZNA

- ODWIEDZINY W KOMENDZIE
POLICJI

- MINI PYSZNOŚCI
- URODZINKI , URODZINKI !



MINI SŁOWO

OD REDAKCJI

Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki!

przyszła do nas wiosna, nareszcie! Z tej okazji razem z przedszkolakami tworzyl iśmy marzanny
oraz wital iśny nową porę roku. W naszych salach pojawiły sie rośl iny posadzone i posiane
przez dzieci. Najważniejszym dniem było święto wszystkich kobiet tych małych i dużych.
Dziękujemy za pamięć i niespodzianki dla naszych kochanych dziewczynek. Za oknem już
słońce więc za zebrane pieniażki z dwóch numerów kupimy zabawki, które będą przydatne do
zabaw na świeżym powietrzu. W tym numerze m. in. relacje z odwiedzin rodziców w naszych
grupach, zdjęcia z zajęć przedszkolnych oraz naszych wycieczek - do teatru i Wojewódzkiej
Komendy Policj i w Kielcach. w tym miesiącu zamienil iśmy sie także w kucharzy - nasze
pyszności to tosty i sałatka jarzynowa. Wszsytkim dzieci, które obchodziły urodziny życzymy
uśmiechu na każdy dzień, wspaniałych przyjaciół, dużo zabawek i szcześcia!
Redaktor naczelna Ewelina Brzyszcz

MINI OGŁOSZENIA

GRUPA I GRUPA II GRUPA II I

05.04. Wyjazd do Teatru na
spektakl pt. „ Misiaczek”
Warsztaty teatralne
11 .04.- Dzień Radia
(wycieczka do radia)

1 2.04.- Robimy sałatkę
jarzynową

1 8.04. - Dzień koloru szarego

21 .04.- Dzień Ziemi-
sprzątamy świat
24.04.- Nasze "eko-ludki"

28.04.- Międzynardowy Dzień
Tańca

05.04 Wyjazd do Teatru na
spektakl pt. „ Misiaczek”
Warsztaty teatralne

06.04 Dzień Sportu

07.04. Dzień Koloru
czarnego

1 2.04 Dzień Czekolady

21 .04. Dzień Ziemi

28.04 Robimy zdrowe pasty

05.04. Wyjazd do Teatru na
spektakl pt. „ Misiaczek”
Warsztaty teatralne

11 .04.- Dzień Radia
(wycieczka do radia)

1 2.04.- Dzień Czekolady

21 .04.- Dzień Ziemi

28.04.- Dzień Koloru Żółtego
(dzieci zakładają ubrania w
kolorze żółtym)



MINI ODWIEDZINY W NASZYCH GRUPACH

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY RROODDZZIICCÓÓWW DDOO
OODDWWIIEEDDZZII NN WW NNAASSZZYYCCHH GGRRUUPPAACCHH ..
MMOOŻŻNNAA PPRRZZEECCZZYYTTAAĆĆ DDZZII EECCIIOOMM

BBAAJJKKĘĘ OORRAAZZ OOPPOOWWIIEEDDZZII EEĆĆ OO SSWWOOIIMM
ZZAAWWOODDZZII EE :: ))

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY WW DDOOWWOOLLNNYYMM
TTEERRMMIINN II EE,, BBYY PPOOCCHHWWAALLIIĆĆ SSII ĘĘ
SSWWOOIIMM II UUMMII EEJJĘĘTTNNOOŚŚCCIIAAMMII ,,
PPOODDZZII EELLIIĆĆ SSII ĘĘ WWIIEEDDZZĄĄ

II SSPPĘĘDDZZIIĆĆ MMII ŁŁEE II RRAADDOOSSNNEE CCHHWWII LLEE
WW GGRROONN II EE NNAASSZZYYCCHH
PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAAKKÓÓWW :: ))

CZYM SIĘ ZAJMUJE MENADŻER?

DLACZEGO HOTEL NAZYWA SIĘ ZŁOTA
RÓŻA?

CO DOBREGO MOŻNA ZJESĆ W HOTELU?
CZY MOŻNA ZAMÓWIĆ FRYTKI?

CZY W HOTELU JEST MIEJSCE DO ZABAWY
DLA DZIECI?

CZY W HOTELU SAWYGODNE ŁÓŻKA JAK
W DOMU?

W tym miesiacu Pan Paweł Wilk - tata Nataniela
zmierzył się z pytaniami naszych przedszkolaków! Nie
było łatwo, ale poradził sobie znakomicie :-)



MINI CHWILE Z NASZYCH GRUP
GRUPA PIERWSZA

WYCHOWAWCA AGATA GAŁKA

Idzie do nas wiosna

Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
Roześmiana i zielona,
Razem z wiosną wszystkie dzieci
Zaśpiewają tak:

ref. Zielona trawa,
zielony mech,
Zielona żabaB
rech, rechu, rech.
Zielona trawa,
zielony mech,
Zielona żabaB
rech, rechu, rech. .

Rośnie trawa, rosną listki,
Rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyfrunęły też bociany
I klekocą tak:
ref.

W lesie kwitnie już zawilec,
Obudziły się motyle,
A wieczorem nad łąkami
Słychać żabi śpiew:
ref.

Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki. . .



GRUPA DRUGA
WYCHOWAWCA Katarzyna Józefowicz

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Ewelina
Brzyszcz

"Była sobie żabka mała"

1 . Była sobie żabka mała.
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM,
która mamy nie słuchała.
RE-RE, KUM-KUM, bęc.

2. Na spacery wychodziła
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM,
innym żabkom się dziwiła.
RE-RE, KUM-KUM, bęc.

3. Przyszedł bocian niespodzianie
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM,
połknął żabke na śniadanie
RE-RE, KUM-KUM, bęc.

4. Teraz wszystkie żabki płaczą
RE-RE, KUM-KUM,
RE-RE, KUM-KUM,
że jej więcej nie zobaczą
RE-RE,KUM-KUM, bęc

5. Tej piosenki morał znamy
RE-RE,KUM-KUM
RE-RE,KUM-KUM
trzeba zawsze słuchac mamy
RE-RE,KUM-KUM, bęc

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat. . .



GRUPA TRZECIA

WYCHOWAWCA JAGODAWODECKA

Jak to będzie?
Maria Konopnicka

Jutro będzie Wielkanoc,
babki w piec już wsadzone,
gotują się kiełbasy
i mieć będziemy święcone!
Najpierw obrus bielutki
mama na stół położy
na nim stanie pośrodku
ten baranek Boży.
Jajkiem będziemy się dziel ić
wszyscy w domu z kolei,
życzyć sobie pociechy,
życzyć sobie nadziei.
Potem będą mazurki,
właśnie robi je mama.
A rodzynki, migdały
- obieram ja sama.
A na boku stać będzie
w kubku woda święcona.
I kropidło z wstążeczką
od sąsiada Szymona.
Z rana przyjdzie ksiądz proboszcz
i poświęci stół cały.
Domek także pokropi,
by się dzieci chowały.

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.



Wycinamy dwa paski papieru (krótszy i dłuższy), sklejamy je, powstają dwie obręcze.
Następnie łączymy je jak na obrazku. Wycinamy uszy, wąsy król ika, nosek, ogonek i
łapki z fi lcu, doklejamy ruchome oczka. Jeśl i przedszkolak potrafi , może sam wyciąć

uszy, wąsy, jeśl i nie, dostaje gotowy szablon od nauczyciela.
Materiały:

blok techniczny
nożyczki
klej
fi lc
ruchome oczka

Styropianowe jajko oklejamy bibułą, następnie ozdabiamy piórami, pomponami,
doklejamy ruchome oczka oraz elementy wycięte z kolorowego bloku technicznego.
Pracę umieszczamy na stojaku wykonanym z przeciętej rolki po papierze toaletowym,
owiniętej bibułą.
Materiały:

styropianowe jajka
klej
bibuła
nożyczki
pióra
pompony
ruchome oczy
kolorowy blok techniczny
rolka po papierze toaletowym

Z bloku technicznego wycięto koło (po uprzednim narysowaniu go cyrklem). Sklejono
je, tworząc stożek. Na kartkach papieru narysowano dziób, pazurki, czuprynkę.
Wymienione elementy wycięto i przyklejono wg polecenia nauczyciela. W
odpowiednim miejscu przyklejono oczka i po bokach skrzydełka z piórek.
Materiały:
żółte kartki techniczne
kartki czerwone zwykłe
cyrkiel
piórka
gotowe oczka
klej
nożyczki
taśma dwustronna

WIELKANOCNE MINI PRACE PLASTYCZNE



BAJKA TERAPEUTYCZNA
Karolek ma braciszka

Niezbyt daleko stąd, w pewnym miasteczku żył sobie chłopiec imieniem Karolek.
Mieszkał w domku z Mamą, Tatą i pieskiem Brysiem. Lubił bawić się klockami i
tworzyć z nich przeróżne konstrukcje i budowle. Bardzo lubił cukierki i inne słodycze.
Zawsze też cieszył się gdy w telewizj i był odcinek Scooby Doo. Śmiał się wtedy
głośno, ale też się troszeczkę bał jak oglądał ich przygody. Od dłuższego już czasu
chodził do przedszkola, miał tam wielu kolegów oraz całe mnóstwo zabawek.
Wszystko było fajnie – przynajmniej do niedawnaBPewnego dnia chłopiec był u
dziadków i bawił się u nich za domem. Bardzo lubił dziadka i babcię i ich domek.
Dziadek zrobił kiedyś dla niego łuk z gałęzi i sznurka, a jakiś czas temu nawet domek
na drzewie z drabinką sznurkową, którą można było spuścić na dół lub wciągnąć na
górę. To było super! Tylko, że od niedawna prawie cały czas był u dziadków i czasami
wolałby więcej pobawić się z Tatą. A rodzice cały czas byli tylko zajęci i zajęci.Będąc u
dziadków zaraz poszedł do swojej własnej kryjówki za domem. W gęstych krzakach
trzeba było przejść rozchylając gałęzie i dojść do miejsca, w którym wydeptał i
powyrywał chwasty. Wygarnął nawet trochę ziemi tak, by było miejsce żeby usiąść i
się schować. Naznosił kamieni i wyłożył je dookoła. Nazywał to swoim okopem. Lubił
się tam bawić z Tatą lub dziadkiem. Tym razem wolał jednak być w okopie sam. Bo
ostatnio wiele się zdarzyło. I to takich rzeczy, z których był bardzo niezadowolony.
Wszystko zaczęło się jakiś czas temu. Mama pokazała mu swój rosnący brzuszek i
powiedziała, że już wkrótce będzie miał braciszka. Karolek bardzo się ucieszył, bo lubił
się bawić z kolegami. A szczególnie ze swoim własnym bratem. Można grać w piłkę,
oglądać Scooby Doo, budować z klocków i tyle innych rzeczy. Dużo lepiej niż
samemu. Naprawdę bardzo się cieszyłBTo było jeszcze przed jego urodzinami.
Rzeczywiście – tak jak Mama zapowiadała – pewnego dnia pojechała do szpitala i nie
było jej jakiś czas. Wydawało się to Karolkowi strasznie długo, ale Tata mówił, że nie
było jej tylko 2 dni. Na ten czas mieszkał z dziadkami. I wtedy właśnie urodził się
braciszek – Marcinek. Karolek tak bardzo się wtedy cieszył. Na ich przyjazd
przygotował nawet rysunek dla Marcinka – jak bawią się razem w kowbojów.
Braciszek okazał się strasznie mały i dość brzydki. Zamiast chcieć się bawić – dużo
krzyczał i płakał. Tak było na początku, a później coraz gorzej. Po kilku dniach miał już
go dosyć. Nie dość, że Marcinek nie nadawał się do zabawy to jeszcze jego
pojawienie bardzo odmieniło rodziców. Nagle nie miel i czasu dla Karolka, a za to cały
czas poświęcali malcowi. Cały czas tylko zachwycali się machaniem rączkami i jego
bezładnym Gu-gu-gu, zajmowali kupami i pieluszkami Marcinka. To stawało się nie do
wytrzymania.Rozmyślając tak rysował ki jkiem na ziemi. Od tych myśli aż oczy mu się
zapełniły łzami. Nawet nie zauważył, że do jego kryjówki wszedł dziadek.
– To tutaj jesteś? Tyle się Ciebie naszukałem! – powiedział
Karolek zwykle nie byłby zadowolony, że ktoś znalazł jego okop, ale teraz widząc
dziadziusia nawet się ucieszył. Tamten po chwil i zauważył łzy w oczach Karolka i
podał mu chusteczkę. Była miękka, z wyszywanymi l iterkami i pachniała drewnem ze
starej szafy dziadków.
– Co Cię tak smuci Karolku? – spytał
Chłopiec nie wiedział jak o tym opowiedzieć, ale bardzo chciał żeby dziadek go
zrozumiał.



– Chodzi o braciszka, Tatę i Mamę. Teraz to tylko cały czas Marcinek i MarcinekB A na
mnie tylko krzyczą, jak coś ubrudzę. Że hałasuje, a maluszek śpi. Teraz cały czas mam
wszystko zabronioneB A Tata i Mama nie mają dla mnie czasuB – Karolek wymieniał
to jedno za drugim chcąc wyrzucić z siebie żal za wszystkie ostatnie krzywdy.– Ostatnio
jak udało mi się pojechać na rowerku bez trzymanki to nawet nie zauważyli . Bo akurat
Marcinek próbował wtedy zjeść rękawiczkę Mamy i zaraz trzeba było mu ją zabrać. Tata
to w ogóle nie zauważył, co mu chciałem pokazać. Oni mnie chyba w ogóle już nie
kochają – dodał znowu ze łzami w oczach.
Dziadziuś kiwał głową ze zrozumieniem słuchając żali wnuka.
– I dlatego teraz czujesz się smutny? Bo wydaje Ci się jakby rodzice zapominają o
Tobie ? – spytał. Karolek przytaknął i poczuł ciepło na sercu. Dobrze było zobaczyć, że
ktoś rozumie go i jego smutek. – A mówiłeś o tym Tacie lub Mamie? – spytał dziadziuś
Chłopczyk pokręcił głową. Rodzice byli ostatnio i tak za bardzo zajęci. I rzeczywiście –
nic im nie powiedział. Dziadek mówił dalej:
– Ty byłeś zbyt malutki, żeby to zobaczyć, ale ja przy tym byłem. Jak Ty się urodziłeś i
byłeś taki jak teraz Marcinek to cała rodzina bez przerwy się Tobą zajmowała. Tata,
Mama, ja z babcią, nawet ciotki i wujkowie biegali wokół Ciebie bez przerwy. To jest tak,
że takie najmniejsze dzieci wymagają ciągłej pracy i uwagi. Nie potrafią chodzić, ledwo
co się same poruszają. Trzeba je przebierać i karmić. Bardzo łatwo sobie mogą zrobić
krzywdę, więc trzeba na nie cały czas uważać. Nie tak jak Ty teraz. Teraz jesteś już
dużym chłopcem, który sobie sam potrafi radzić w tylu sytuacjach – dodał z uśmiechem
głaszcząc go po głowie.
Karolek słuchał z rosnącym zainteresowaniem. Było mu bardzo miło słyszeć opowieść o
tym jak było gdy on był taki malutki. Nikt mu tego nigdy nie opowiadał. Czuł się też
dumny, że dziadek go traktuje jak naprawdę dużego chłopca. A dziadek mówił dalej.
– Rodzice bardzo kochają Cię i zawsze kochali . A zobaczyłbyś jakby się ucieszyl i jakbyś
coś pomógł przy Marcinku. Taka pomoc może być też dobrą zabawą. A rodzice byliby
bardzo wdzięczni. Wiesz – oni są teraz zmęczeni. Pewnie sam słyszałeś jak malec
płacze często w nocy i trzeba do niego wstawać.
Rzeczywiście – kłopotów z małym Marcinkiem było co niemiara. Karolek uśmiechnął się
przypominając sobie jak malec próbował ostatnio zjeść książkę, którą pokazywała mu
Mama. Nie można go było na chwilę zostawić samego bo zaraz coś chciał zbroić. A
przecież Karolek robił takie świetne konstrukcje z klocków. Mógł je pokazać i dać się
nimi pobawić Marcinkowi. Oczywiście tylko te mocniejsze i sol idniejsze, które się tak
łatwo nie zepsują. Myśląc o tym i słuchając dziadka poczuł się lżej i zrobiło mu się
weselej. Tylko, żeby chociaż mogli się jeszcze pobawić razemB Dziadek jakby się
domyślił o czym myślał chłopiec bo zaczął mówić.
– Pewnie chciałbyś już się móc pobawić z Marcinkiem. Prawda? Rozumiem Cię bardzo
dobrze. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale ja też mam brata. Jest młodszy ode mnie o kilka
lat. I tak samo jak Ty – pamiętam – wiele sobie obiecywałem jak się miał urodzić.
Myślałem, że będziemy się bawić w chowanego i w podchody. Ale przecież on jak się
urodził to był zbyt malutki. Musiał jeszcze podrosnąć. Ale już po dwóch, trzech latach
wszystko się zmieniło. – I wiesz co? Świetnie się razem bawil iśmy, a ja – już jako duży
chłopczyk mogłem wymyślać zabawy i nauczyć brata wielu wspaniałych rzeczy. Sam
zobaczysz jak szybko Marcinek będzie rósł i się rozwijał. I coraz więcej będziecie mogli
robić razem.



MAMO, TATO MINI - MEGAWAŻNA SPRAWA!

Mamo, Tato poczytaj mi!

20 minut dziennie – absolutne minimum, które powinniśmy poświęcić na głośne czytanie
dzieciom. Książki w życiu dziecka odgrywają ogromną rolę – z czego według najnowszych
badań – wciąż niewiele z nas zdaje sobie sprawę. Mówi się o potrzebie czytania dzieciom,
nie bezpośrednio o korzyściach płynących z głośnego czytania, bo zakładam, że gdybyśmy
byli ich świadomi, czytal ibyśmy swoim pociechom zdecydowanie częściej i dłużej.
Specjal isci zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ
czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji , odpoczynku,
intel igencji emocjonalnej, koncentracji i emocji .
Korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego
dziecka: Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego
mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość
jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne
głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem (I . Koźmińska i
E.Olszewska "Wychowanie przez czytanie").
Korzyści językowe z głośnego czytania dziecku:
Czytanie poszerza doświadczenia językowe dziecka, rozwija słownictwo, uczy wyrażać
myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze
wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb.
Poza tym czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat
wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym
dzieciom ciszę, zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizj i
czy graniu na komputerze.
Nie ma wątpl iwości, że czytanie jest niezbędne dla rozwoju
naszych dzieci. Na szczęście stanowi jedną z niewielu
konieczności życiowych, która jest zarazem przyjemna.
Sprzyja harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu
i emocjonalnemu oraz, co najważniejsze dla samego
czytelnika, przynosi mnóstwo frajdy!

KONKURS!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WIELKANOCNEGO KONKURSU NA
NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ PRZEDSZKOLAKA!
NA PRACE CZEKAMY DO 1 4 KWIETNIA!

JURY OCENI:
- ESTETYKĘ WYKONANIA
- KREATYWNOŚĆ
- WIELKOŚĆ O ORYGINALNOŚĆ
- WIDOCZNY UDZIAŁ DZIECKAW
WYKONANIU PRACY



MINI ZADANIE



KOLOROWANKA



MINI ZAJĘCIA

JĘZYK ANGIELSKI

KARATE

RYTMIKA



ZAJĘCIA NAUKOWE

WARSZTATY Z EDUKACJI MEDIALNEJ W KINIE MOSKWA



URODZINKI , URODZINKI CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI!

PIECZEMY, GOTUJEMY, KONSUMUJEMY PYSZNOŚCI!

STO LAT, STO LAT!!

ŻYCZENIA :)
ZDRÓWKA, DUŻO ZABAWEK,

UŚMIECHU :)

PYSZNE TORCIKI ! ! : )



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET

ODWIEDZINY W WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE
POLICJI W KIELCACH!

Dziękujemy tacie Leny za zaproszenie i
pomoc w zorganizowaniu wycieczki: )



Puk, puk, puk . . .w okienko!
- Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę
przylaszczek li l iowych.

I

Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.
W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami.
Słonko złote świeci,
idzie piękna pani.
Puk, puk . . . chodźcie dzieci
na wiosny spotkanie.



MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW PIEKOSZOWIE

MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW ŁOPUSZNIE

W Piekoszowie zawitała wiosna. A to
wszystko dzięki naszym
przedszkolakom, które postanowiły
zrobić eko-Marzannę i wysłać ją na
Antarktydę, by pożegnać zimę i
przywitać upragnioną wiosnę. Pudełko
z Marzanną zostało ozdobione
znaczkami, które samodzielnie
wykonały dzieci. W pierwszy dzień
wiosny także tańczyliśmy i śpiewaliśmy
piosenkę Już wiosna. W swoich salach
każda grupa przygotowała
niespodziankę dla Pani Wiosny –
wspaniały kapelusz zaprojektowany
specjalnie dla niej.

W Mini College w Łopusznie w marcu
obchodzil iśmy Dzień Kobiet. Chłopcy wykonali
piękne kartki upominkowe dla dziewczynek i
przygotowali słodki poczęstunek. 21 marca
pożegnaliśmy zimę i przywital iśmy wiosnę. Z tej
okazji przedszkolaki z nauczycielkami zgodnie z
ludową tradycją wykonali kukłę Marzanny, którą
później spali l iśmy i utopil iśmy, aby pożegnać zimę.
W ramach prowadzonych cyklicznych spotkań
rodziców z przedszkolakami mogliśmy gościć
rodziców Olusia, którzy wykonali wspólnie z
dziećmi torebeczki fi lcowe w kształcie sowy. Dzięki
uprzejmości rodziców Maciusia i Kalinki zostal iśmy
zaproszeni na otwarcie banku. Dzieci mogły
poznać pracę bankowca.

MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA PRZY UL. STARODOMASZOWSKIEJ

W oddziale Mini College przy ul.
Strodomaszowskiej Na początku miesiąca
świętowaliśmy Dzień Kobiet , nasi mali
mężczyźni składali życzenia oraz
obdarowywali prezentami małe kobietki.
Obchodzil iśmy również Międzynarodowy
Dzień Dentysty podczas którego
przypominaliśmy jak ważne jest dbanie o
higienę zębów oraz jak prawidłowo należy
je myć. 21 marca nasze przedszkolaki
szukały pierwszych oznak nadchodzącej
nowej pory roku.




