Powiew wiosny w Przedszkolu w Różycy
Marzec wiąże się z okresem nadejścia wiosny a zatem czasem długo oczekiwanym przez dzieci. W
Przedszkolu w Różycy cały ten miesiąc okazał się być wyjątkowy, pełen wielu wspaniałych przeżyć i
wzruszeń. W tradycję uroczystości przedszkolnych na stałe wpisały się obchody „Powitania wiosny”
związane z imieninami poszczególnych grup. Z tej okazji dzieci z grupy „Biedronki” zaprezentowały
program artystyczny „Witaj wiosenko”. Mali artyści w kolorowych strojach symbolizujących oznaki
wiosny (kwiaty, owady, zwierzątka) przybliżyły widzom moment budzenia się przyrody do życia.
Wszystkie dzieci dodatkowo tańcem i wierszami związanymi z nazwą poszczególnych grup uczciły
swoje grupowe imieniny. Następnie wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w marszu z Marzanną
pobliskimi ulicami wokół przedszkola. Po powrocie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców z okazji tak wspaniałego święta. Kontynuacją wzbogacania wiedzy przyrodniczej u
dzieci było spotkanie z mamą Ismeny, która wykonuje z zamiłowaniem zawód kwiaciarki.
Przedszkolaki okazały się być zafascynowane prezentacją różnych rodzajów kwiatów wiosennych,
podziwiały wygląd, kolorystykę i wielkość roślin zaprezentowanych przez naszego
gościa.Zakończeniem wizyty było wykonanie przez dzieci wspaniałych bukietów z kwiatów. Jak
wcześniej pisaliśmy, w tym roku bawimy się rożnymi kolorami. W marcu dzieci uroczyście obchodziły
dzień niebieski i zielony. Wszystkie przedszkolaki z akcentami ubioru w danym kolorze uczestniczyły
w zabawach tanecznych, ruchowych lub sportowych z tej okazji w dniu niebieskim dzieci z gr.
„Żabki” zaprezentowały inscenizację „W krainie smerfów”. Dzieci dowiedziały się też co występuje w
przyrodzie w kolorze niebieskim”. W dniu zielonym przedszkolaki z gr. „Biedronki” przedstawiły
scenkę „Żaba plotkara”. Widzowie dowiedzieli się wiele o zdrowym odżywianiu w pogadance
„Witaminy z zielonych warzyw i owoców” oraz utrwalali wiedzę nt. ochrony przyrody i dbania o
planetę ziemię.
W marcu ważnym wydarzeniem w kalendarzu przedszkola to obchody Świąt Wielkanocnych.
Przedszkolaki z grupy “Motylki”przedstawiły program artystyczny pt. „Zwierzątka z koszyczka”.
Opowiedziana historia oraz świąteczne piosenki przybliżyły widzom zwyczaje świąteczne. Na
zakończenie programu wszystkie dzieci zostały “polane ” przez panią dyrektor wodą z okazji
śmingusa -dyngusa. Tej tematyce poświęcone były też dni plastyczne i kulinarne w każdej grupie.
Myślimy, że w kwietniu tez nie zabraknie atrakcji. Do zobaczenia za miesiąc.

