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      02 kwietnia obchodzimy Światowy 

Dzień Świadomości Autyzmu, który ma na 

celu poszerzenie wiedzy otoczenia na 

temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

Symbolem jedności tego dnia jest kolor 

niebieski. Dlatego też na znak 

solidarności na całym świecie 

organizowana jest akcja „Zaświeć się na 

niebiesko”, podczas której wiele 

budynków w Polsce i na świecie 

podświetlone zostają na kolor niebieski.  

     Autyzm jest zaburzeniem rozwoju 

charakteryzującym się trudnościami                          

w relacjach z ludźmi i komunikacji                      

oraz powtarzalnymi i stereotypowymi 

zachowaniami. Osoby z autyzmem mają 

trudności w zrozumieniu zachowania 

innych ludzi, emocji, gestów oraz 

odczytywaniu mimiki twarzy. Część osób                   

z powodu trudności z mową werbalną 

korzysta z alternatywnej lub 

wspomagającej formy komunikacji. Do 

wspierania mowy wykorzystywane są 

m.in. specjalne książki do komunikacji lub 

komunikatory, za pomocą których osoby 

te mają możliwość wyrazić swoje 

potrzeby. 

. 

Osoby w spektrum zazwyczaj 

przywiązują się do schematów              

i jednocześnie nie lubią nagłych 

zmian w codziennych sytuacjach. 

Autyzm często łączy się także                 

z odmiennym postrzeganiem 

wrażeń zmysłowych. Bodźce, 

które dla innych mogą wydawać 

się prawie niezauważalne dla 

osób z autyzmem mogą być na 

tyle silne, że utrudniają codzienne 

funkcjonowanie np. dźwięki, 

światło, zapach, smak. Dlatego 

też niektóre sklepy przyłączyły się 

do kampanii „Ciche Godziny”, 

podczas których w sklepie 

przestaje grać muzyka, nie 

słychać żadnych komunikatów, a 

światła zostają przyciemnione. 

Pokazuje to coraz większą 

świadomość społeczeństwa na 

problemy osób ze spektrum 

autyzmu.  

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA: 

 

❖ 27.04 - Teatrzyk „Wesoły 

pociąg pełen 

instrumentów” 

❖ Konkurs plastyczny 

„Bajkowa okładka”  

 

KALENDARIUM: 

❖ 02.04. - Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu 

❖ 10.04. - Niedziela 

Palmowa 

❖ 17.04. - Wielkanoc 

❖ 18.04. - Śmigus Dyngus 

❖ 22.04. - Dzień Ziemi 

❖ 23.04. - Światowy Dzień 

Książki 

❖ 29.04. Międzynarodowy 

Dzień Tańca  

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 

208 

UL. DZIELNA 1A 

00 – 162 WARSZAWA 

tel. 22 831 39 23 

https://przedszkole208.edu.pl 

 

sekretariat@przedszkole208.edu.

pl 
Gazetkę redagują zamiennie:                              

Patrycja Rochowiak, Agnieszka 

Przybyszek,  Ewa Dębińska-Dzidek, 

współpracują wszyscy nauczyciele. 

 

 

URODZINY  

W KWIETNIU  

OBCHODZĄ: 

 

FRANEK (oddz. III) 

NATALKA (oddz. I) 

 

WSZYSTKIEGO 

NAJLEPSZEGO! 

 

 

W TYM NUMERZE: 

❖ Dzień Świadomości Autyzmu  

❖ Co słychać w oddziale VI? 

❖ Diagnoza funkcjonalna widzenia 

❖ A może tak na rower? 

❖ Wieści z oddziału VII 

❖ Bo „liczi” się zdrowie  

❖ Co planujemy w kwietniu?  
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     W naszym przedszkolu wyjątkowo                       

01 kwietnia – w piątek - w geście 

solidarności z osobami ze spektrum 

autyzmu zorganizowaliśmy zajęcia z 

wykorzystaniem koloru niebieskiego. 

Czytaliśmy książkę do czytania 

uczestniczącego przygotowaną specjalnie 

na ten dzień przez oddział VII pt. 

„Niebieskie pudełko”. Podczas czytania 

użyliśmy niebieskich przedmiotów takich, 

jak: piórka, balony, konfetti. Tworzyliśmy 

także piękne prace plastyczne i zabawy 

sensoryczne w niebieskim kolorze.   

      Dzieci ze spektrum autyzmu 

uczęszczające do naszego przedszkola 

stworzyły również własne portrety wraz z 

opisem swoich ulubionych aktywności i 

zabaw. Aby można było podziwiać zrobione 

przez dzieci prace zostały one wystawione 

przed wejściem do naszego przedszkola. 

Tego dnia wśród dzieci i pracowników 

przedszkola dominował w ubiorze kolor 

niebieski. 

    Mamy nadzieję, że nasze działania 

zwiększą świadomość i wiedzę otoczenia na 

temat autyzmu! 

Opracowała: 

mgr Izabela Szymaszek 

 

CCOO  SSŁŁYYCCHHAAĆĆ  WW  OODDDDZZIIAALLEE  VVII??  
    

       Ostatni czas w oddziale VI był bardzo 

twórczy. Chcielibyśmy podzielić się z Wami 

kilkoma wyjątkowymi pracami, które 

szczególnie się nam  podobały. 

       Temat o zwierzętach domowych jest 

szczególnie bliski dzieciom, bo któż z nas nie lubi 

domowych przyjaciół i pupili. Mogliśmy bliżej 

poznać życie psa, kota, świnki morskiej oraz 

rybek akwariowych. Oddział VI pracuje w 

oparciu o metodę projektu, więc  każdy 

omawiany dział kończymy podsumowaniem 

naszych zbiorów prac. Szczególnie jesteśmy 

zadowoleni z pracy nad kotami i rybkami. Te 

dzieła tak przypadły dzieciom do gustu, że 

wiszą w naszej oddziałowej galerii, byśmy mogli 

je codziennie podziwiać. Każda osoba z grupy 

mogła również zaprezentować własnego 

pupila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       W marcu wzięliśmy także udział 

w obchodach Światowego Dnia 

Osób z Zespołem Downa. W ten 

dzień zakłada się dwie różne 

skarpetki. Naszym zadaniem było 

ozdobić dwie białe skarpetki. 

Wykonaliśmy to „na wesoło” - jedna 

skarpetka miała wesołą buźkę                 

z oczami i włosy, a druga była 

ozdobiona kolorowymi balonikami. 

Nasze skarpetki zostały wywieszone 

na zewnątrz przedszkola razem ze 

skarpetkami wykonanymi przez dzieci 

z innych oddziałów. Pod koniec 

marca zaangażowaliśmy się jeszcze 

w akcję UNICEF pt: Wszystkie kolory 

świata. Tym razem naszym zadaniem 

było wykonanie lalki. Wcześniej 

musieliśmy przemyśleć kraj jej 

pochodzenia, jakie nadamy imię 

oraz zaprezentować ją w kilku 

słowach. Nasza grupa wykonała 

lalkę pochodzącą z Chin. Daliśmy jej 

imię – Bahoi. Przez chwilę mieliśmy 

okazję się nią pobawić nim została 

wystawiona na aukcję. Obecnie 

Bahoi jest już szczęśliwym 

mieszkańcem nowego domu ☺. 

Opracowała:  

mgr Dorota Kowalczyk 
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DIAGNOZA FUNKCJONALNA WIDZENIA  

    

       Diagnoza funkcjonalna to badanie polegające na 

pozyskaniu informacji o wzrokowym funkcjonowaniu dziecka 

w jego naturalnym otoczeniu: w domu i w przedszkolu. Celem 

diagnozy jest określenie stopnia, w jakim dziecko wykorzystuje 

osłabiony wzrok w naturalnych warunkach oraz ustalenie, 

w których sferach funkcjonowania wzrokowego dziecko 

słabowidzące sobie radzi, a w których nie. W trakcie oceny 

funkcjonalnej pod uwagę bierze się wpływ oświetlenia, 

kontrastu, barwy czy relacji przestrzennych na sprawność 

wzrokową dziecka. Do badania nie trzeba się specjalnie 

przygotowywać, ale przed wykonaniem diagnozy 

funkcjonalnej widzenia powinny zostać zrobione badania                   

okulistyczne.  

W trakcie dokonywania diagnozy funkcjonalnej widzenia 

ocenia się: 

• widzenie do dali; 

• widzenie do bliży; 

• wrażliwość na kontrast, aby określić, jaki najsłabszy 

bodziec wzrokowy wywołuje reakcję wzrokową; 

• widzenie stereoskopowe (obuoczne);  

• pole widzenia; 

• widzenie barwne w paśmie czerwonym, zielonym czy 

niebieskim ( wymagana jest współpraca z osobą 

badaną). 
 

Ocena widzenia do dali 

Ostrość widzenia oceniana jest przy użyciu czarno-białych 

prążków utworzonych przez Lea Gratings. Podczas testu 

wykorzystywany jest naturalny odruch polegający na tym, że 

w chwili pojawienia się w polu widzenia bodźca wzrokowego, 

odruchowo kierujemy na niego nasz wzrok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

Do badania widzenia  

do dali można również stosować  

optotypy umieszczone  

na tablicach stworzonych specjalnie  

dla dzieci do badania 

 ostrości widzenia –  

na takiej tablicy umieszcza się 

 wtedy rysunki przedmiotów  

lub zwierząt, albo różne położenia ręki. 
 

Ocena widzenia do bliży 

Do badania ostrości widzenia z bliska stosuje się karty z 

symbolami Lea.  Dziecko z odległości 40 cm powinno 

rozpoznać przedstawione optotypy. 
 

Ocena wrażliwości na kontrast 

Badanie to odbywa się za pomocą kart Heidi. Również jest 

oparte jest na zjawisku uprzywilejowanego spojrzenia. 

Najpierw zachęca się dziecko do patrzenia na białą planszę, 

a następnie pokazuje planszę z rysunkiem twarzy. Badanie 

pozwala ocenić m.in. najmniejszy kontrast postrzegany przez 

dziecko. 
 

Test widzenia stereoskopowego 

czyli inaczej nazywany Test muchy – służy do oceny widzenia 

stereoskopowego (przestrzennego, obuocznego). 
 

Ocena widzenia barwnego 

Tablice Ishihary służą do oceny zaburzeń widzenia barwnego. 

Sposób przeprowadzania testu zależny jest od wieku 

i możliwości intelektualnych dziecka. Dziecko powinno 

rozpoznać obrazki lub liczby umieszczone na odpowiednim 

tle. Obecnie za  

pośrednictwem Internetu  

każdy może przeprowadzić  

u siebie test widzenia  

barwnego,  

np. poprzez stronę: 

https://www.arealme.com/color-blindness-test/pl/. 
  

Opracowała: 

mgr Elżbieta Gołoś, Terapeuta widzenia 

 

  

AA  MMOOŻŻEE  TTAAKK  NNAA  RROOWWEERR??  

 

                Poszczególne modele mogą  służyć zarówno osobom z 

porażeniem mięśniowym, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami 

równowagi, dysfunkcją mięśniową czy niedorozwojem lub różną 

długością kończyn. Także osoby niedosłyszące lub głuche, niewidome 

lub niedowidzące, z małą ruchomością kończyn dolnych lub 

wykorzystujące na co dzień protezy mogą czerpać przyjemność, jaką 

daje rower dla niepełnosprawnych. Dobrać można różnorodne 

wyposażenie dodatkowe zabezpieczające lub ułatwiające korzystanie 

z roweru. Opcji jest wiele i może warto spóbować poszukać czegoś 

odpowiedniego? 
 

To jak ?  

Rodzinna wycieczka do 

lasu albo na lody? 

  

 

Opracowała:  

Jolanta Hetmańska-Wrzeszcz 

Rehabilitant 

        Zadowolone i uśmiechnięte dziecko – to dla każdego rodzica 

wymarzony widok. Odprężenie w czasie zabawy daje szansę na 

wydzielenie solidnej porcji endorfin -  tak cennych w stawianiu czoła 

wyzwaniom codzienności. Ruch, pokonywanie przestrzeni, pęd 

powietrza i wiatr we włosach - aktywności na rowerze potrafią dać 

chwile wytchnienia, podczas których można zapomnieć o trudach              

i troskach. A jednoczesnie to przecież solidna porcja ćwiczeń: ruch w 

stawach, praca mięśni, utrzymanie pozycji,  orientacja w kierunkach, 

koordynacja ruchów... 

        Rowerowe przyjemności  

są dostępne także dla dzieci  

z niepełnosprawnościami  

w układzie ruchu. Na rynku  

dostępne są specjalne rowery 

trójkołowe, czterokołowe,  

rowery z napędem elektrycznym,  

handbike’i a także rowery  

typu riksza czy tandemy  

umożliwiające bezpośrednie  

wsparcie osoby dorosłej/w pełni sprawnej dla niepełnosprawnego 

współtowarzysza rowerowej wyprawy. 

 

 

 

https://www.arealme.com/color-blindness-test/pl/
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      Niebiesko było także podczas naszych zajęć. 

Wspólnie stworzyliśmy książeczkę do aktywnego 

czytania „Niebieskie pudełko” . Świetnie bawiliśmy się 

oglądając kolejne wyjmowane z pudełka przedmioty.  

       Cały zestaw do czytania (książeczkę z symbolami 

PCS oraz niebieskie pudełeczko z rekwizytami) 

postanowiliśmy podarować zaprzyjaźnionym z nami 

dzieciom z Przedszkola nr 263. W ostatni piątek 

wybraliśmy się  do nich z wizytą. Razem z naszymi 

Paniami przygotowaliśmy zajęcia dla kolegów                      

i koleżanek: oprócz zabawy z książeczką, 

prezentowaliśmy również nasze portrety oraz krótkie 

opisy ulubionych aktywności. Przedszkolaki próbowały 

odgadnąć, o kim z nas jest mowa. Zaśpiewaliśmy też 

piosenkę o niebieskim kolorze. Dzieci miały szansę 

poznania i skorzystania z pomocy komunikacyjnych, 

których my używamy na co dzień. Wszyscy byli 

bardzo zainteresowani naszymi komunikatorami!                

Nasi koledzy z powodzeniem nauczyli się i stosowali 

podczas zajęć znane nam gesty „jeszcze” i „koniec”.  

Finałem naszego spotkania było wspólne wykonanie 

niebieskiego plakatu - każdy narysował na małej 

karteczce wybraną przez siebie rzecz. Pomysły były 

niezwykle kreatywne! Nie zabrakło także słodkich 

przekąsek - Dawid K. odważnie rozdał wszystkim 

niebieskie cukierki.  Przedszkolaki w podziękowaniu 

wręczyły nam przepiękne wielkanocne jajo, które 

będzie wspaniałą dekoracją naszej sali ☺  

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      Przedszkole nr 263 to jednak nie jedyne miejsce, 

które towarzyszyło nam w obchodach Dnia 

Świadomości Autyzmu. Naszą akcję wsparło także 

przedszkole „Jodłowy Zakątek” w Stanisławowie 

Pierwszym. Napisaliśmy list do tamtejszych dzieci - 

wysłaliśmy zdjęcia naszych portretów oraz wcześniej 

wspomniane opisy. Pod przewodnictwem p. Marty 

przedszkolaki także przeczytały z wielką uwagą naszą 

książkę, a co najważniejsze fantastycznie się przy niej 

bawiąc! W ramach podziękowań otrzymaliśmy od 

dzieci piękny plakat, który można podziwiać w szatni 

na tablicy z naszymi pracami plastycznymi.  

      Spotkania z rówieśnikami były dla nas bardzo 

cenne. W okresie pandemii mieliśmy niewiele 

możliwości i okazji do bezpośrednich wizyt czy 

wycieczek. Oby teraz zdarzały się jak najczęściej! 

Może następnym razem to my ugościmy dzieci                  

w naszym przedszkolu…  

Opracowała: 

mgr Patrycja Rochowiak 

 

 

 

WWIIEEŚŚCCII  ZZ  OODDDDZZIIAAŁŁUU  VVIIII  

  

        W ostatnich tygodniach chłopcy z oddziału VII  uczestniczyli              

w kilku ciekawych akcjach. Przyniosły nam one wiele radości, 

świetnej zabawy, ale także cenne i pouczające doświadczenia.  

        W marcu, ochoczo i  z wielkim zaangażowaniem, włączyliśmy 

się w projekt pomocowo - edukacyjny UNICEF „Wszystkie kolory 

świata”. Zadaniem każdego oddziału było uszycie szmacianej 

laleczki z wybranego kraju. Nasz wybór to Francja - a konkretnie 

Louis! Efekt naszej pracy prezentuje się niezwykle elegancko ☺.                

W ramach zapoznania się z miejscem pochodzenia lalki razem                 

z p. Patrycją wybraliśmy się w podróż do Paryża. Niczym prawdziwi 

malarze stworzyliśmy piękne pejzaże z wieżą Eiffla w roli głównej oraz 

zjedliśmy ze smakiem francuskie croissanty przy akompaniamencie 

piosenek wprost z Pól Elizejskich. Najwięcej uśmiechu przyniosła nam 

jednak sesja zdjęciowa. Musimy przyznać, że w stroju a’la Louis 

prezentowaliśmy się bardzo wytwornie! Wiemy już, że Louis trafił                

w kochające go ręce przyczyniając się tym samym do ratowania 

życia potrzebującym dzieciom.  

 

 

       Bardzo ważnym wydarzeniem był dla nas także Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu. Przygotowania do obchodów tego święta 

rozpoczęliśmy od wykonania autoportretów. Z wyciętych przez nasze 

Panie elementów staraliśmy się stworzyć jak najwierniejsze 

podobizny. Chyba się udało - wszyscy z łatwością  nas rozpoznali! 

Portery ozdobiły bramę naszego przedszkola przykuwając uwagę 

wielu przechodniów. Naszą akcją chcemy podnosić świadomość               

i uważność na potrzeby osób z autyzmem. Z tego też powodu,                   

w piątek 1 kwietnia, wszyscy ubraliśmy się na niebiesko - to kolor 

towarzyszący obchodom Dnia Świadomości Autyzmu.  
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                                    BBOO  „„LLIICCZZII””  SSIIĘĘ  ZZDDRROOWWIIEE...... 

Witamina C bierze również udział w syntezie wielu 

neuroprzekaźników, niezbędnych do prawidłowej pracy mózgu, 

np. serotoniny. Witamina C zawarta w liczi, dodatkowo podnosi 

odporność. W liczi jest nawet silniejsza niż w czystej postaci. 
        

 

Liczi działa nie tylko antybakteryjnie, ale także przeciwwirusowo. 

Znakomicie działa na usuwanie wirusów z organizmu. Dzięki 

jedzeniu tych owoców można się pozbyć męczącego                             

i dokuczliwego wirusa opryszczki. Nie dość, że liczi przeciwdziała 

wirusom, to dostarcza także energii, która jest niezbędna 

mitochondriom do oddychania komórkowego. Dzieje się tak 

dzięki dużej zawartości korzystnych dla ludzkiego organizmu 

kwasów fenolowych. 
 

              Liczi szczególnie dobrze działa na układ krążenia. Obniża 

ciśnienie krwi i znakomicie oddziałuje na ścianki naczyń 

krwionośnych. Dzięki obecności magnezu, żelaza czy manganu 

oraz kwasu foliowego, dobrze wpływa także na parametry krwi. 

Dlatego liczi jest szczególnie polecane osobom, które chorują na 

anemię. 
 

Jak obrać liczi? 

       Liczi dobrze jest jeść w postaci surowej. Odcina się wtedy 

fragment skórki zawierający ogonek, a później odrywa resztę. 

Konsystencja perłowego miąższu, który się wówczas ukaże, 

powinna być ścisła, a zapach – orzeźwiający. Liczi posiada 

pestkę, którą trzeba usunąć. W tym celu należy naciąć miąższ             

z jednej strony i usunąć ją palcami. Jeżeli pojawiają się problemy 

ze zdjęciem skórki, liczi prawdopodobnie dobrze nie dojrzało -  po 

zerwaniu owocu, nie uda się jednak dokończyć tego procesu.  
 

      Liczi świetnie nadaje się także do soków, kompotów, deserów, 

sałatek oraz mięs. Bardzo dobrze komponuje się                                       

z owocami morza, szczególnie z krewetkami. W Chinach ten owoc 

lubiany jest w formie suszonej. Co ciekawe, można również kupić 

bardzo słodkie liczi w syropie. Nie powinno się go jednak jeść zbyt 

często, gdyż jest wyjątkowo kaloryczne. 

 

Opracowała: 

mgr Karolina Cendrowska  

          Liczi zdobywa w naszym kraju coraz większą 

popularność. Ten egzotyczny, azjatycki owoc kusi nas 

nie tylko smakiem, ale i składnikami odżywczymi, 

ukrytymi w jego wnętrzu. Co znajdziemy w liczi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

 

 

 

         Liczi zawiera w sobie potężną ilość substancji 

wspomagających ciało człowieka. Pojawia się w nim 

sporo antyoksydantów. Te składniki służą usunięciu 

toksyn i mają działanie przeciwmutagenne. Usuwając 

szkodliwe wolne rodniki, znakomicie wspomagają 

działanie organizmu i chronią go przed chorobami               

i procesami starzenia. 
     

       Jedzenie liczi to jeden z najsmaczniejszych 

sposobów na dostarczenie do organizmu ogromnej 

dawki witaminy C. Jej korzystne działanie jest zaś 

nieocenione. Aktywuje produkcję kolagenu, który dba 

o młody i jędrny wygląd naszej skóry, regeneruje kości 

i stawy, przyśpiesza wchłanianie żelaza                                  

z przyjmowanego pokarmu.  

 

 
Wszystkim osobom zaangażowanym   

w akcję "Wszystkie kolory świata": 

licytującym, wspierającym, 

pomagającym, 

Rodzicom i Pracownikom przedszkola  

 

BARDZO DZIĘKUJEMY! 

 
Zebrana kwota - 850 zł została 

wpłacona na konto UNICEF POLSKA            

i przeznaczona na pomoc 

 Dzieciom z Ukrainy. 

 

https://zywienie.medonet.pl/skladniki-odzywcze/witaminy-i-mineraly/witamina-c-wlasciwosci-zapotrzebowanie-skutki-niedoboru-najlepsze-zrodla/jq4zgvx


 
 
 

Dzieci z oddziału I  na początku miesiąca 

będą kontynuować cele związane                       

z odkrywaniem wiosny, natomiast od 

drugiego tygodnia kwietnia będą 

poznawać  jajko i kurę. Dzięki rozmaitym 

zabawom sprawdzą, co kryje się pod 

skorupką jajka, skosztują jajek pod 

różnymi postaciami, stworzą kolorowe 

pisanki. Dzieci dowiedzą się, od jakiego 

zwierzątka mamy jajka, jak wygląda kura                       

i jakie odgłosy wydaje. Spróbują 

naśladować dźwięki: ko, ko, ko. Do 

zabaw dotykowych i plastycznych 

wykorzystają kolorowe piórka.   

 

 

 

Kwiecień to czas Wielkanocy. W naszej 

grupie również nie może zabraknąć 

wielkanocnego koszyka, kolorowych 

pisanek, baranka oraz kurczaczków. 

Wspólnie upieczemy i udekorujemy 

mazurek, a dzięki wielobarwnym piórkom 

wykonamy piękną pracę plastyczną. Po 

świętach wielkanocnych zajączki 

zaproszą nas na łąkę, gdzie spotkamy się 

z żabą Moniką, pszczołą Bzy Bzy oraz 

pięknymi wiosennymi motylami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

W kwietniu będziemy realizować dwa 

tematy: „Jajko” oraz „Wiosenny 

ogródek”. Na początku zapoznamy się z 

jajkiem, dowiemy się skąd się bierze, jaki 

ma kształt i wielkość. Sprawdzimy, co 

skrywa krucha skorupka. Przekonamy się, 

jakie potrawy można przygotować                    

z jajek. Przygotujemy też piękne pisanki. 

Następnie porozmawiamy o zmianach, 

jakie zachodzą w wiosennym ogródku. 

Dowiemy się, jakie prace wykonywane 

są wiosną w ogrodzie. Poznamy 

wiosenne kwiaty. Założymy własną mini 

hodowlę warzyw i kwiatów. Będziemy 

tworzyć zbiory, przeliczać je, układać 

rytmy. Zapowiada się ciekawy miesiąc! 

 

 

 

 

CCOO  PPLLAANNUUJJEEMMYY  WW  KKWWIIEETTNNIIUU?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W kwietniu chłopcy z oddziału IV będą 

wielozmysłowo poznawać zielone 

warzywo - sałatę. Na pewno 

doświadczać będą struktury liści sałaty, jej 

zapachu, smaku oraz z łatwością 

rozpoznają sałatę w koszu pełnym innych 

warzyw. Nie zabraknie zabaw ruchowych 

z udziałem tego warzywa.  Chłopcy będą 

ćwiczyć siłę rąk i paluszków obrywając 

liście sałaty, wyławiając listki sałaty                      

z wody, przenosząc warzywo z różnych 

części ciała do zielonego pojemnika. 

Prace plastyczne z wykorzystaniem sałaty 

na pewno będą pewnym wyzwaniem dla 

przedszkolaków z oddziału IV. Odbijanie 

liści pomalowanych zieloną farbą, 

tworzenie obrazów z wykorzystaniem 

wyobraźni i sałat, to bardzo ważne plany 

w edukacji plastycznej zaplanowanej na 

kwietniowy, wiosenny miesiąc w oddziale 

IV. A na zakończenie "sałatowych" 

działań wypijemy zielony koktajl, którego 

bazą będzie sałata i zjemy sałatkę 

podaną w miseczkach wykonanych z 

tego warzywa. Z pewnością będzie dużo 

pracy w oddziale IV i wiele zielonych 

"sałatowch" inspiracji . 

 

 

W pierwszej połowie kwietnia będziemy 

przygotowywać się do Świąt 

Wielkanocnych  poznając tradycje 

związane z tym świętem. Będziemy 

oglądać palmy i pisanki oraz wykonamy 

je samodzielnie wykorzystując różne 

techniki plastyczne. Dowiemy się, co 

znajduje się w koszyczku wielkanocnym 

oraz posmakujemy tych produktów. 

Posłuchamy wierszyków i opowiadań 

związanych z tematem. W drugiej 

połowie kwietnia poznamy nowalijki tj. 

rzodkiewkę i szczypiorek. Spróbujemy 

samodzielnie wyhodować szczypior 

sadząc cebulki w doniczkach. Będziemy 

smakować nowalijek, kładąc je na nasze 

kanapki śniadaniowe. Wykonamy kilka 

prac plastycznych malując farbami na 

dużych arkuszach papieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku dużej absencji dzieci w marcu                            

i sporym zainteresowaniem 

wcześniejszym tematem oddział VI 

będzie dalej kontynuował temat                                   

o zawodach. Dołączymy do 

wcześniejszej puli poznawanie zawodu 

ogrodnika i fryzjera. Miesiąc kwiecień 

zobowiązuje, dlatego poznając fach 

ogrodnika sami chcielibyśmy również 

bawić się tak dobrze, jak on i posadzić 

kilka roślin. Na pewno będzie to coś 

wiosennego, więc nie zabraknie bratków 

i rzeżuchy. Dowiemy się również, czym 

zajmuje się fryzjer, na czym polega jego 

praca. Pewnie uda nam się uczesać 

lalkę, koleżankę lub kolegę. Na pewno 

będziemy się dobrze bawić. 

 

 

 

W tym miesiącu w oddziale VII będzie 

bardzo wiosennie. Poznamy wiosenne 

kwiaty, wybierzemy się do kwiaciarni, 

założymy również własne hodowle 

kwiatów oraz innych roślin. Nauczymy się 

dbać o rośliny. W kwietniu powstanie też 

wiele kolorowych  prac plastycznych. 

Nauczymy się nowych wiosennych 

piosenek.  Poznamy 

 również zwyczaje                 

 i tradycje  

wielkanocne,  

ozdobimy pisanki  

i zrobimy 

 świąteczne 

palemki.  

 

  
 

 

W kwietniu w oddziale X będziemy 

poznawać wiosnę i wiosenne kolorowe 

kwiaty. Stworzymy w naszej sali kącik 

przyrodniczy, w którym zasadzimy                    

w doniczkach cebulki kwiatów. Będziemy 

obserwować rosnące rośliny i nauczymy 

się je podlewać. Zapoznamy się również                  

z tradycjami świąt Wielkanocnych. 

Dowiemy się, jakie produkty należy 

włożyć do święconki oraz ozdobimy 

jajka. Kolorowe pisanki dzieci zabiorą do 

domu, aby udekorować stół podczas 

świąt. Nie zabraknie też wielu prac 

plastycznych, które nadadzą naszej sali 

wiosennego i świątecznego wystroju.                

W trakcie spacerów w ogrodzie 

przedszkolnym będziemy obserwować 

zmieniającą  się wiosenną przyrodę.  
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