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-  P IĘCIOLATKI-

MARZEC

   WIOSENNY POKAZ
MODY

W marcu Lisy przywitały wiosnę
kolorowym pokazem mody 😎

 

WYCIECZKA DO KINA

Wyjechaliśmy na wycieczkę do kina na
bajkę "To nie wypanda" 

zdecydowanie jesteśmy kinomanami 😁
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MARZEC
 

SPACER DO KWIACIARNI

W ramach zajęć o kwiatach byliśmy na spacerze w
pobliskiej Kwiaciarni Zalesie 

Piękne kwiaty dekorują naszą salę przez cały
miesiąc  

HIACYNTY

Na warsztatach plastycznych Lisy stworzyły piękne,
kolorowe hiacynty 

Z bibuły i rolek po papierze toaletowym wyszły
nam małe cuda  

   DZIEŃ KOLOROWEJ
SKARPETKI

Mam skarpetki nie do pary. Powiesz pewnie: NIE
DO WIARY! Lecz nie wszystkie życia dary, muszą

siebie łączyć w pary !
 

Obchodziliśmy światowy Dzień Zespołu Downa  

FIKOŁKI

Byliśmy na wycieczce w sali zabaw "Fikołki" 

Wspinaczką nie było końca!
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MARZEC

BALONOWA KARUZELA 

Odbyły się zabawy balonowe 

Sprawdziliśmy jak powietrze może działać na
balony oraz to kto potrafi dłużej kręcić balonową

karuzelą 

GLOTTOZABAWY 

Zadaniem dzieci było odnaleźć Klocki Logo z
literami i odpowiednio przyporządkować do litery

(mała, wielka, drukowana czy pisana?)
Dzieci miały wyznaczony czas - wykorzystaliśmy

stopery. 
Wygrała drużyna, która odnalazła najwięcej liter,
prawidłowo przyporządkowanych do znaków na

planszy w wyznaczonym czasie. Ta drużyna
uratowała wioskę dinozaurów :)

DZIEŃ ROBAKA

W marcu obchodziliśmy dzień robaka 

dowiedzieliśmy się które są pożyteczne a które są
tylko po to by nam dokuczać 😉
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PRZEBIŚNIEGI

U nas wiosna na całego - przebiśniegi pięknie
rozkwitły na naszej gazetce przedszkolnej 😁



MARZEC

                  TEATRZYK

W marcu odwiedził nas teatrzyk kukiełkowy z
Leśnym opowiadaniem   dzięki któremu

dowiedzieliśmy się jak prawidłowo zachowywac się
w lesie 

              EKSPERYMENT

Co się stanie gdy na talerz wody położymy
podpaloną świeczkę i przykryjemy ją szklanką..?

my już wiemy-a wam polecamy sprawdzić !
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KOSMICI

Odwiedzili nas kosmici !
    A przy okazji lepienie z plasteliny to świetny

trening motoryki małej  

DZIEŃ KOBIET

Nasi Lisi dżentelmeni obdarowali dziewczyny
kwiatami i uściskami z okazji ich święta



MARZEC

               KUCHCIKOWO

Zdrowe,wiosenne warsztaty kulinarne - 
warzywno-owocowe  gofry 

                EARLY STAGE

W marcu Lisy opanowały do perfekcji słówka i
piosenki związane z zabawkami - what is your

favorite toy?

              W ZAGRODZIE

Rozpoczęliśmy również  zajęcia o gospodarstwie i
zwierzętach żyjących na wsi 

kury już wiedzą ,że trzeba uważać na lisy 😁

           SADZIMY KWIATY

Posadziliśmy na przedszkolnym podwórku piękne
kolorowe kwiaty które będą teraz cieszyć nasze

Lisie oczy 😁



LUTY
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CO NAS CZEKA W KWIETNIU ?
Jak zawsze mnóstwo zabawy, uśmiechu, zajęć sensorycznych,

kulinarnych  i kreatywnej nauki. Śniadanko Wielkanocne. Spacery do
pobliskiego lasu, tetarzyki i wycieczki 

MARZEC


