Kolejny miesiąc za nami, coraz bardziej oswojeni z kalendarzem – niektórzy z nas
odczytywali codziennie, że to marzec. Pogoda jak to w marcu, dość mieszana, pozwoliła nam
jednak wyruszać na poszukiwania pierwszych śladów wiosny. Nasz plac zabaw, park czy
Lasek Miejski zostały szczegółowo przez nas sprawdzone. I mimo, że dookoła było jeszcze
dość szaro – my bardzo się postaraliśmy, aby ten miesiąc był niezwykle kolorowy.
Odkąd chodzimy do przedszkola, dowiedzieliśmy
się dość dużo o Cieszynie, poznaliśmy różne zabytki,
legendy np. o cieszyniance, często też odwiedzamy księcia
Mieszka w Lasku Miejskim. Na pewno jeszcze niejedna
cieszyńską tajemnicę odkryjemy. Postanowiliśmy się
również dowiedzieć czegoś ciekawego o całym naszym
kraju. Bardzo nam w tym pomogła ogromna mapa Polski,
którą przyniosła nam mamusia Poli – i tym sposobem
dostarczyła nam mnóstwo zabawy. Bardzo dziękujemy!
Dowiedzieliśmy się więc, że mapa, to taki obrazek całego
naszego kraju, na którym można zobaczyć miasto w którym mieszkamy, albo to, w którym
mieszka nasza babcia. Cieszyn mogliśmy bardzo szybko odnaleźć na tej mapie, bo znajdował
się tam obrazek znanej nam rotundy. Pani pokazała nam, że woda na mapie zaznaczona jest
na kolor niebieski – od razu wiedzieliśmy, gdzie znajduje się rzeka, a
gdzie morze. Mapa przywoływała nas do siebie w każdej wolnej chwili,
odszukiwaliśmy tam bardzo ciekawe miejsca. Najbardziej zaciekawił
nas zamek w Ogrodzieńcu, koło którego narysowany był śmieszny
duszek – pani nie mogła nas zabrać w to miejsce, bo nie zdążylibyśmy
wrócić na podwieczorek. Może uda nam się namówić latem rodziców!
Inne ciekawe miejsce, wypatrzone na mapie, to takie ze śmiesznym

robaczkiem – pani powiedziała nam wierszyk o tym chrząszczu i choć nazwa tej
miejscowości - Szczebrzeszyn, wywołała mnóstwo śmiechu, to była trudna do wymówienia.
Pani pokazała nam rzekę płynąca przez całą Polskę - Wisłę, która przepływa również przez
nasza stolicę – Warszawę. Właśnie o Warszawie dowiedzieliśmy się różnych ciekawych
rzeczy. Mogliśmy zobaczyć zdjęcia i ilustracje ważnych miejsc, zabytków w Warszawie, np.
Zamku Królewskiego, Pałacu Prezydenckiego, czy kolumny Zygmunta. Poznaliśmy nasze
szczególne znaki polskie – flagę, godło i herb Warszawy. Dowiedzieliśmy się na przykład, że
biały kolor na naszej fladze oznacza czyste serce, a czerwony to miłość do naszego kraju. Z
legendy o syrence dowiedzieliśmy się, skąd w jej dłoni znalazły się tarcza i miecz (a było to
dla nas zaskoczeniem, bo syrenkę znamy, ale zupełnie inną!!!). Legenda o syrence tak nam się
podobała, że pani opowiedziała nam jeszcze o Warsie i Sawie. Nam najbardziej podobała się
„Legenda o złotej kaczce” – znalazło się kilku Skrzatów,
zainteresowanych podziemiami. Karolek przyniósł do przedszkola
książkę o „Warszawskich legendach”, dlatego słuchaliśmy uważnie
wszystkich (nawet po kilka razy), zastanawiając się, co w tych
opowieściach mogło być prawdą, a co nie. Skoro Warszawa i legendy
– musiał pojawić się zamek. Bawiliśmy się więc literką „Z” (to
dziwne, że w zamku może mieszkać królewna i zamek możemy też
mieć w kurtce?) – musimy uważać, żeby jej nie przewrócić, bo
mogłaby się zamienić w literę „N”.
Nadeszło przedwiośnie – większość z nas się ucieszyła, bo to
znak, że wielkimi krokami zbliża się do nas wiosna, jednak nie jest to
zbyt ładny okres. Śnieg odsłonił śmieci, szarobure chodniki, zielonej
trawki jeszcze nie widać, a drzewa machają do nas smutnymi gałązkami.
Postanowiliśmy porozmawiać o tym, jak możemy zadbać o środowisko,
które nas otacza. Wysłuchaliśmy historyjki o Jasiu i Małgosi, którzy wybierając się na
wycieczkę natrafili na wielkie wysypisko śmieci. Wpadli dokładnie na taki sam pomysł jak
my – czyli segregowanie śmieci. Obrazki z tej historyjki posłużyły nam jako kartki naszej
ekologicznej książeczki – Martynka i Oskar bardzo napracowali się podczas jej tworzenia,
dorysowywali własne pomysły. Ponieważ nie każdy potrafi dbać o otoczenie postanowiliśmy
zabawić się w strażników środowiska. Rozmawialiśmy o tym, jak można zostać przyjacielem
zwierząt, jak należy opiekować się roślinami, jak należy dbać o powietrze, czy o wodę.
Właśnie o wodzie mówiliśmy troszkę dłużej – o tym, że jest bardzo potrzebna do życia i nie

wolno jej marnować. Nawet rozwiązaliśmy krzyżówkę której hasło wspólnie odczytaliśmy i
na pewno go nie zapomnimy „Woda to skarb”. Śpiewając piosenkę o gapie, która zapominała
zakręcać wodę, bardzo pilnowaliśmy w łazience, żeby „oszczędnie obchodzić się z wodą”.
Wybraliśmy się na wycieczkę (ze względu na pogodę – tylko na nasz zielony dywan) i
znaleźliśmy tam całe mnóstwo papierków! Bardzo szybko trafiły one do pojemnika
przeznaczonego tylko na papier. Teraz już wiemy, że kiedy będziemy segregować śmieci, np.
papier – mniej drzew zostanie wyciętych. Bardzo nas to zdziwiło, że kartki, na których
codziennie rysujemy, czy kartki w książkach - mogą powstać z drzew???

Postanowiliśmy porozmawiać o tym, jak można zadbać o
swoje zdrowie, żeby w pełni sił powitać wiosnę. Już nie
raz mówiliśmy o witaminach, więc dobrze wiemy gdzie
się ukrywają. Sporą dawkę witaminy C odnaleźliśmy w
cytrynie. Dziwna sprawa, bo na literkę C zaczyna się
również wyraz „cukierek”, ale on nie ukrywa już takiej
porcji zdrowia (a szkoda). Poznaliśmy piosenkę, która
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witaminy „C”. Sok z malin, dżem truskawkowy
znikał w mgnieniu oka w naszych brzuszkach tylko
cytryny jakoś nikt nie chciał na dokładkę. Pani znowu
przyniosła sokowirówkę i mimo, że już kiedyś
obejrzeliśmy ją ze szczegółami to i tym razem
gdybyśmy mogli, to rozebralibyśmy ją na części. Z niecierpliwością wrzucaliśmy do środka
jabłka i marchewki, to zadanie bardzo spodobało
się Arturkowi, a niektórzy tylko wypatrywali czy
w ich kubeczkach coś się już pojawiło. Cytryna
oprócz witamin dostarczyła nam mnóstwo emocji.
Najpierw

toczyliśmy

cytryny

po

stoliku,

ugniataliśmy je ze wszystkich sił, żeby nam dały
więcej soku. Później wyciskaliśmy sok i również

pomagało nam pewne urządzenie, ale tym razem to już nie prąd, ale siła naszych rąk
wycisnęła z nich cały sok. Pomagaliśmy sobie nawzajem, nawet Hugonowi całkiem dobrze
wychodziło to zadanie, mimo, że musiał radzić sobie jedna ręką. Zorganizowaliśmy sobie
konkurs na najkwaśniejszą minę. Każdy bardzo się starał udowodnić, że sok w jego kubeczku
jest najpyszniejszy, więc ogromne uśmiechy pojawiły się na buziach wszystkich Skrzatów ☺.
Nareszcie nadeszła!!! Wiosna! Bardzo chcemy
żeby już została z nami. Co prawda zimę też
bardzo lubimy za zabawy na śniegu, sanki, narty,
wesołego bałwanka ale pora się pożegnać. W
pierwszy dzień wiosny raniutko, wspólnie z
Elfikami zrobiliśmy Marzannę zimową pannę.
Dorian starannie dobierał kolorową krepinę na jej
sukienkę. Dziewczynki układały z niej wesołą
spódniczkę. Jeszcze tylko chusteczka na włosy i gotowe. Z wesołym śpiewem
odprowadziliśmy zimę na amfiteatr i pożegnaliśmy słowami. „Uciekaj zimo do morza
przybywaj wiosno hoża”. Karolek wspólnie z panią wytłumaczyli nam te staropolskie słowa.
W ten sposób pożegnaliśmy zimę i od razu wybraliśmy się na poszukiwanie wiosny.
Znaleźliśmy ją w leszczynowych baziach, przebiśniegach, ciepłych promieniach słońca i
wesołym śpiewie ptaków.
W naszej sali od razu zrobiło się bardzo wiosennie –
kolorowe kwiatki powstawały jeden po drugim, na każdej ścianie
roi się od wiosennych obrazków. Tak bardzo stęskniliśmy się za
zielonym, że próbowaliśmy rysować na dużych kartkach różne
pętelki najpierw prawa ręką, później lewą, a na koniec to nawet
rysowały obie ręce. Wydaje się
to trochę trudne, ale nie dla nas, nam udało się nawet w
trakcie tego rysowania chodzić wokół stolików. Później
namalowaliśmy na tych kartkach piękne kolorowe kwiatki
– trzeba się było bardzo starać, żeby kolory się nie
zmieszały. Victoria, Maja, Pola, Martynka i Hugon bardzo
długo i dokładnie obmyślali swoje kwiatki, przypominając
sobie ich wiosenne nazwy. Maksio stwierdził, że kwiatków

jest już za dużo, więc domalował ślady skaczącego pieska. Z naszego dzieła powstała piękna
suknia pani wiosny. Poza tym kwiaty towarzyszyły nam cały czas, w różnej postaci. Krokusy,
przebiśniegi i szczypiorek zagościły w naszym kąciku przyrody – okazało się ku naszej
ogromnej radości, że będą nam potrzebni nowi dyżurni. Kwiaty kolorowaliśmy w naszych
książkach, malowaliśmy farbami, czy wyklejaliśmy kolorowym papierem. Próbowaliśmy
kolorowe chustki zamienić w rozkwitające kwiaty, a białe kwiaty przyniesione przez panią z
kwiaciarni postanowiliśmy zabarwić na nasze ulubione kolory. Stopniowo dolewaliśmy tuszu
do wody, z wielkim zaciekawieniem przyglądając się jak mieszają się w wazonikach. Ale to
nie koniec naszych czarów. Ostatnio pani zaprosiła nas na bal kolorów. Przy dźwiękach
wesołego walca tańczyły na białej kartce (i nie tylko) kolory. Najpierw czerwony biegał tu i
tam. Później dołączył do niego niebieski kreśląc pętelki i kreski. A na koniec żółty ruszył w
tany kreśląc spiralki i plamy. Co to się działo gdy kolory połączyły się ze sobą! Teraz już
wiemy skąd wziął się kolor pomarańczowy, fioletowy i zielony.
Wiosną budzą się do życia nie tylko rośliny ale także
zwierzęta. I w naszym przedszkolu nagle zaroiło się od
dziwnych gości. Najpierw salę Elfów opanowały chomiki. Tak
im się w przedszkolu spodobało, że odwiedziły również salę
Skrzatów. Nie odstępowaliśmy ich klatek ani na chwilę. A
chomiki, jakby specjalnie dla nas, dawały popis swoich
umiejętności. Wspinały się po drabinkach, kręciły na karuzeli,
zjeżdżały po pochylniach. Dziwnym trafem tego dnia odwiedził nas jeszcze inny, bardzo
ważny gość. Lekarz zwierząt czyli pan weterynarz. Opowiadał nam o tym, jak należy się
opiekować zwierzętami aby nie chorowały. Pokazał instrumenty służące do badania zwierząt,
które nosi w wielkiej skórzanej torbie. Czego tam nie było? Prawdziwy stetoskop, taki sam
jakim pani doktor nas osłuchuje. Specjalne
wzierniki do ucha i nosa. Nasze ciekawskie
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nich brudku tylko włoski? Włoski w uszach? A to
ciekawostka! Lusterka, haczyki i całe mnóstwo
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weterynarzowi mnóstwo kłopotliwych pytań? Na
przykład czy chomik Bartka to chłopak, czy dziewczynka? Jak opiekować się ślimakiem

Wojtka, który mieszka u niego już od jesieni? Obiecaliśmy panu weterynarzowi, że będziemy
dbali o nasze zwierzęta, a on obiecał, że znowu nas odwiedzi.
O zwierzętach opowiadał także marcowy koncert Młodej Filharmonii.
Tym razem poznaliśmy brzmienie.... męskiego głosu. Pan Łukasz basem
zaśpiewał nam o kotku, któremu śniła się rzeka pełna mleka, o spóźnionym
słowiku i ptasich plotkach. Przypomnieliśmy sobie piosenkę o nutkach i
poznaliśmy

nutę

„sol”.

Rozwiązywaliśmy zagadki muzyczne (o jakim
zwierzęciu opowiada muzyka?) i określali czy
muzyka grana jest forte (głośno) czy piano (cicho) .
Z niecierpliwością czekamy na kolejny koncert .
Pewnego popołudnia nasza pani dowiedziała się, że do przedszkola przyjdzie jakiś
gość, nikomu nie udało się odgadnąć kto to będzie, a pomysłów mieliśmy mnóstwo. Okazało
się, że za przedszkolem bardzo stęsknił się nasz starszy kolega Filip, który od września już
chodzi do szkoły. Filip opowiedział nam jak jest w szkole, że opiekują się nim pani Renia i
pani Ewa, że ma nowe koleżanki i kolegów. Dowiedzieliśmy się, że w szkole trzeba siedzieć
w specjalnej ławce i tak jak w przedszkolu można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy,
tylko więcej zadań robi się w książkach – to niektórym Skrzatom bardzo się spodobało.
Mimo, że Filipowi bardzo podoba się w szkole to bardzo za nami tęskni i chętnie by nas
odwiedził podczas wypoczynku poobiedniego. Na pożegnanie zostaliśmy poczęstowani przez
Filipa słodyczami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie z Filipem, który obiecał
nas odwiedzić w towarzystwie taty. Tata Filipka gra na saksofonie, więc na pewno będzie to
ciekawe spotkanie ☺.

Bardzo dziękujemy Dawidkowi, który nas rozpieszcza
przepysznymi ciastami i babeczkami własnej roboty! Przyniesione przez
Dawidka smakołyki znikały, w niezwykle szybkim tempie! Będziemy
musieli niebawem upiec coś wspólnie w przedszkolu – skoro mamy w
naszej grupie tak wielkiego cukiernika!!!
Ponieważ wiosna na dobre już rozgościła się wokół, na pewno kolejny miesiąc
również zostaniemy jeszcze przy tematach wiosennych. Porozmawiamy o zwierzątkach – bo
one również bardzo lubią wiosnę. Poza tym cały czas mówimy naszym paniom o króliku,
który za niedługo nas odwiedzi, ale one zupełnie nie wiedzą jaki!!! Będziemy musieli paniom
wszystko wytłumaczyć!

Piosenki:
Cytryna
Pod gorącym słońcem w dalekich krainach
Rośnie w gaju cytrynowym, soczysta cytryna.
Chociaż bardzo kwaśna, aż krzywią się miny,
Sok z cytryny pić należy , bo ma witaminy!

Mała żabka
Była sobie żabka mała.
re-re, kum-kum, re-re, kum-kum,
która mamy nie słuchała.
re-re, kum-kum, bęc.
Na spacery wychodziła
re-re, kum-kum, re-re, kum-kum,
innym żabkom się dziwiła.
re-re, kum-kum, bęc.
Zjadła żabka siedem muszek
re-re, kum-kum, re-re, kum-kum,
i na brzegu gladzi brzuszek
re-re, kum-kum, bęc.
Przyszedł bociek niespodzianie
re-re, kum-kum, re-re, kum-kum,
i zjadł żabkę na śniadanie.
re-re, kum-kum, bęc.
Z tego taki morał mamy
re-re, kum-kum, re-re, kum-kum,
trzeba zawsze słuchać mamy.
re-re, kum-kum, bęc.

Polka warszawska
Tańcowała ryba z rakiem, raz i dwa i raz i dwa,
i przedszkolak z przedszkolakiem
Polka warszawska, raz i dwa.
Raz podskoczyć, raz zaklaskać
Oj, tak, oj, tak, tak,
Raz podskoczyć, raz zaklaskać
Polka warszawska, raz i dwa.
Podaj obie rączki w tańcu, raz i dwa i raz i dwa,

Wiersz
Barwy ojczyste (Cz. Janczarski)
Powiewa flaga, gdy wiatr sie zerwie.
A na tej fladze - Biel i czerwień.
Czerwień– to miłość Biel – serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW

W lutym zakończyliśmy pracę z częścią B programu „Cookie and friends” , a więc
ostatnią częścią serii. Dlatego cały miesiąc marzec powtarzaliśmy wspólnie z Cookim oraz
Lulu i Denslem wszystkie wyrazy/wyrażenia, piosenki, rymowanki, historyjki z trzech
przerobionych części: Starter, części A oraz części B. Mieliśmy więc okazję utrwalić
wszystko to, czego do tej pory się nauczyliśmy - cieszyliśmy się, że mogliśmy jeszcze raz
wysłuchać historyjek, śpiewać piosenki, czy uczestniczyć w, kiedyś poznanych, grach i
zabawach.
W kwietniu rozpoczynamy pracę z programem i książeczką „Mini Bingo!”.

