
PRZEDSZKOLE 
HULA-HOP

Przedszkole Hula-Hop ul. Sarenki 2 05-540 Zalesie Górne www.hula-hop.pl tel:607348304

NEWSLETER GRUPY JEŻYKI

MARZEC

          SALA ZABAW

W tym miesiącu odbyła się wycieczka do kina oraz
sali zabaw. Na sali zabaw przedszkolaki
kształtowału umiejętności współdziałania w
grupie poprzez wspólną zabawę, rozwijanie i
doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności
oraz orientacji przestrzennej.Radości nie było
końca.😁

         
         PROJEKT
        MIESIĄCA                 

Projekt edukacyjny "Kosmos" .W trakcie zajęć
przedszkolaki poznawały zagadnienia dotyczące
kosmosu. Dzieci wykonywały zadania plastyczne
i sensoryczne. Obejrzeliśmy filmy  edukacyjne
oraz przeczytaliśmy wiele książek o tematyce
kosmosu. 
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WYCIECZKA DO KINA
Wybraliśmy się na wycieczkę do kina.  Dzieci
miały okazję obejrzeć film animowany pt.: "To nie
wypanda".Nudy w kinie nie było – dużo wątków,
wiele postaci, same atrakcje. Dzieci były
zachwycone a na ich twarzach całe popołudnie
widniał uśmiech☺ 

GWIAZDOZBIÓR

W ramach projektu edukacyjnego wykonaliśmy
gwiazdozbiory . Dzieci pobudziły swoją
kreatywność i powstały przepiękne konstelacje
gwiazd.✨

GLOTTOZABAWA

Glootogra z dinozaurami w czytanie na dywanie:)
Jeżyki grały w grę, podczas której odczytywały
wyrazy i zdania techniką ślizgania. Zagadki o
dinozaurach mobilizowały je do czytania wyrazów
lub zdań ze zrozumieniem. Zadania dostosowane
do poziomu dzieci. Indywidualizacja to podstawa
glottodzialań w nauce czytania:)

EARLY STAGE

W Marcu na zajęciach z języka angielskiego
uczyliśmy się słownictwa związanego z sklepem
oraz zakupami. Mówiliśmy o pieniążkach i śwince
skarbonce, przy okazji uczyliśmy się określać
położenie przedmiotów względem siebie.
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                TEATRZYK
"ZACZAROWANY LAS"
W marcu nasze przedszkole odwiedził teatrzyk
kukiełkowy. Przedstawienie dotyczyło dobrego
zachowania  w lesie 

DZIEŃ PIEKARZY I
CUKIERNIKÓW
"WIOSENNE MUFFINKI"�

Z okazji Dnia Piekarzy i Cukierników w oparciu o
przepis upiekliśmy wiosenne muffinki. 
 Samodzielnie zrobiliśmy ciasto a następnie
przelaliśmy je do foremek. Muffinki wyszły
przepyszne! ☺ 

RAKIETY �

W trakcie trwania projektu wykonaliśmy
rakiety z rolek po papierze. Pobudziliśmy
nasze umiejętności konstrukcyjne i powstały
nam wspaniałe kosmiczne rakiety. 

GALATYKA W SŁOIKU�

Podczas zajęć o kosmosie wykonaliśmy własną
galaktykę w słoiku. Wystarczyła duża dawka
wyobraźni aby przenieść się w kosmiczny świat.
Wata, kolorowa woda i brokaty pozwoliła nam na
zamknięcie galaktyki do słoika. 
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DZIEŃ GOFRA
W marcu świętowaliśmy również Dzień Gofra. Z tej
okazji zrobiliśmy chrupiące gofry. W oparciu o
przepis połączyliśmy wszystkie składniki i powstało
nam puszyste ciasto. Do gofrów każdy wybrał sobie
ulubione dodatki.
Było pysznie !😊

SIEJEMY WARZYWA�

Sadzimy i siejemy w przedszkolu, czyli wiosenne
prace w kącikach przyrody.
Przedszkolaki założyły hodowlę warzyw . Dzieci
bardzo chętnie włączyły się w prace
ogrodnicze.Mali ogrodnicy bardzo zaangażowali się
w sadzenie i sianie roślin .

EKSPERYMENTY Z WODĄ

Dzieci uwielbiają eksperymenty!  Do wykonania
tego eksperymentu potrzebowalismy tylko wody,
oleju i barwnika. Grupa z wielkim
zainteresowaniem przyglądała się  powstającemu
zjawisku.

WIOSENNA ŁAKA- PRACA
GRUPOWA

W ramach pracy grupowej wykonaliśmy wiosenną
łąkę. Każdy z wielką starannością i zaangażowanie
dodał coś od siebie i powstało przepiękne dzieło.
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SADZENIE KWIATÓW
Skorzystaliśmy z pięknej, słonecznej pogody i w 
 ogrodzie przedszkolnym zasadziliśmy kwiaty 

POSZUKIWANIE WIOSNY 

Szukając oznak Wiosny wybraliśmy się na spacer
do pobliskiego lasu.  Korzystając  ze słonecznej
pogody, obserwowaliśmu wiosenne zmiany w lesie

DZIEŃ KOBIET I 
 MĘŻCZYZN

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały
o ważnych uroczystościach w życiu rodziny i
przedszkola. Chłopcy jako mali dżentelmeni
wręczyli dziewczynkom kwiaty i najserdeczniejsze
życzenia 😊
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PRZED NAMI �


