
 

2022r.              
GRUPA – „WESOŁE SMYKI” 

 

5 kwietnia- wtorek 
DZIEŃ MARCHEWKI     

   

 

Dzień Marchewki (dzień pomarańczowy) – ubieramy się na pomarańczowo 

To święto, pomarańczowego warzywa, ma  zachęcić  dzieci  do 

chrupania tego zdrowego warzywa i częstszego spożywania go w 

najróżniejszych postaciach. Ponadto dzieci, dowiedzą się skąd wzięło 

się  to pomarańczowe warzywo. A potem będą marchewkowe 

konkursy i pomarańczowa matematyka 😊.  

12kwietnia- wtorek 
DZIEŃ CZEKOLADY 
 

 

Dla łasuchów i wielbicieli czekolady mam dzisiaj dobrą 

wiadomość – czekolada obchodzi 12 kwietnia swoje święto! 

To smakołyk uwielbiany na całym świecie przez dzieci i dorosłych. Do 

jej przygotowania niezbędne jest kakao. Jesteście na pewno ciekawi, 

jak powstaje czekolada😊tego dowiecie się wkrótce. 

Będziemy rozpoznawać nie tylko różne rodzaje czekolady podczas 

zagadek smakowych, ale będziemy rozróżniać słodycze za pomocą 

dotyku w czarodziejskim worku. 

Na zakończenie czekać będzie na dzieci niespodzianka.  

 

22 kwietnia- piątek 

DZIEŃ ZIEMI 
 

 

 

W tym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć                  

o planecie.  

Rozpoczniemy ten dzień od multimedialnej podróży, gdzie 

przewodnikiem będzie planeta Ziemia. Dzieci dowiedzą się wielu 

ciekawostek na temat Ziemi oraz jak dbać o środowisko i otaczającą 

nas przyrodę. W praktyczny sposób będą mogły wykorzystać swoją 

wiedzę nt. segregacji śmieci, wrzucając odpady do odpowiednich 

pojemników. Wykonają pracę plastyczną i eksperyment „mleczna 

kula ziemska” i czyszczenie jej za pomocą „magicznego płynu” 😊  Na 

koniec „dnia ekologicznego” wybierzemy się na przedszkolny plac 

zabaw i spróbujemy go wspólnie posprzątać (a będzie tam czekał 

ogrom pracy na Smyki )😊 
 

27 kwietnia- środa 
DZIEŃ FLORYSTY   

 

 

Kim jest florysta? 

Florysta to osoba, która zajmuje się kwiatami, układa z nich bukiety, 

tworzy kompozycje roślinne. To także ekspert, który potrafi doradzić 

jak pielęgnować kwiaty, jak dobrać bukiet adekwatnie do okazji. 

Dzieci utrwalą wiadomości na temat rodzajów kwiatów, ich 

budowy i warunków potrzebnych do hodowli, dowiedzą się również 

czym zajmuje się florysta i jakich narzędzi i przyborów używa                

w swojej pracy. Następnie udamy się z wizytą do kwiaciarni. Zobaczą 

tam jak powstają przepiękne bukiety i porozmawiają z Panią, która 

opowiem im o zawodzie FLORYSTY.  

Kalendarium może ulec zmianie,  

prosimy Państwa o sprawdzanie na bieżąco aktualizacji na tablicy w placówce 


