
Kwiecień 2017 

w „ SŁONECZNEJ POLANIE ” 
 

 

03.04.2017  

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 

      W tym dniu w naszym przedszkolu  będziemy 

obchodzić  Światowy Dzień Autyzmu. Solidaryzując się 

z osobami z autyzmem, dzieci i nauczyciele „zaświecą 

na niebiesko” - wszyscy tego dnia ubiorą się na 

niebiesko. Podczas  tych obchodów  pani Ola przybliży 

nam problematykę autyzmu. Poprzez filmik, przedstawi, 

jak postrzegają świat osoby z autyzmem. Tego dnia na 

pewno nie zabraknie licznych atrakcji tj.: malowanie twarzy, baniek mydlanych, 

konkurencji sportowych, grupowych prac plastycznych oraz innych ciekawych gier 

i zabaw integracyjnych. Uwieńczeniem spotkania będzie spacer w pobliżu przedszkola, 

podczas którego dzieci wypuszczą w powietrze niebieskie balony, na znak „Zapalenia się 

na niebiesko dla autyzmu” 

 

04.04.2017 

DZIEŃ MARCHEWKI 

 Tego dnia, dzieci w  przedszkolu będą 

świętować Dzień Marchewki. Z tego tytułu 

wszyscy przyjdą ubrani na pomarańczowo. 

Wszelkie podjęte działania, będą miały na celu 

promowanie spożywania warzyw i owoców. Dzieci 

w małych grupach przygotują surówkę  

z marchewki. Nie zabraknie zabaw ruchowych, 

zagadek zręcznościowych i tańców 

integracyjnych przy muzyce. 

  



05.04.2017 

ŚCIEŻKA PEŁNA WITAMIN 
  W czasie zajęć twórczego myślenia i działania, dzieci wraz z panią psycholog 

porozmawiają na temat zdrowia i witamin. Przedszkolaki wezmą udział w zabawach 

muzyczno-ruchowych, poruszających tematykę zdrowia. Dzieci wysłuchają bajki 

terapeutycznej pt. „Urodziny marchewki”. Na koniec wspólnie wykonają  „Jabłuszkowe 

Pyszności”- kwiatki z jabłek, ozdobione dżemem.  

 

06.04.2017 

SPOTKANIE WIELKANOCNE  
      Tego dnia dzieci z naszego przedszkola wezmą udział w corocznym spotkaniu z okazji 

zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przedszkolaki będą miały okazje 

zintegrować się z cała społecznością szkolna, zobaczyć  jak ich starsi koledzy i koleżanki 

prezentują się artystycznie i wokalnie. Bedzie to czas spędzony w miłej i radosnej 

atmosferze.     

         

 

 

 

11.04.2017 

WIELKANOCNY CZAS  

      Dzieci porozmawiają z panią psycholog o Świętach Wielkanocnych, tradycjach  

i zwyczajach panujących w ich domach rodzinnych. W czasie zabaw „Wielkanocne 

memory”, „Gdzie się ukrył kurczaczek?”, dzieci będą miały okazję poćwiczyć swoją 

pamięć.  Na koniec wykonają pracę plastyczną z tkanin, koralików, guzików i włóczki pn. 

„Wesołe króliczki”  . 

  



12.04.2017 

DZIEŃ CZEKOLADY 

 

      Tego dnia w naszym przedszkolu 

będziemy obchodzić jeden  

z najsłodszych świąt w roku – „Dzień 

Czekolady”. Przedszkolaki wysłuchają 

krótkiej historii powstawania 

czekolady oraz dowiedzą  się z czego 

jest zrobiona. Dzieci poznają różne 

rodzaje czekolad oraz ich smaki. 

Następnie wysłuchają  opowiadania  

o „Czekoladowej złości Krzysia”, tym 

samym dowiedzą się, dlaczego  

nadmierne spożywanie czekolady 

może zaszkodzić ich zdrowiu.  Dzieci 

wspólnie z paniami upieką ciasto 

czekoladowe. Będzie słodko  

i smacznie. 

       

 

  

 

19.04.2017 i 26.04.2017 

URODZINY LENY i GABRYSIA 

 W tych dniach będziemy 

obchodzić urodziny naszej koleżanki  

i kolegi z przedszkola. Złożymy  

im najserdeczniejsze życzenia, 

zaśpiewamy "sto lat” i wspólnie 

będziemy uczestniczyć w zabawach 

urodzinowych.  

 

  



24/25.04.2017 

TULIPANY NA BALU… – CZYLI DOBRE SERCE DLA INNYCH. 

 

 Na zajęciach twórczego myślenia  

i działania, dzieci z panią psycholog 

porozmawiają o pomaganiu sobie i byciu 

dobrym. Przedszkolaki wykonają pracę 

plastyczną „Serce dobroci”. 

 

  

 

  

 


