
 

MAJ 2022  

GRUPA – „SŁONECZKA”  

 

05.05.2022r. CZWARTEK                          DZIEŃ STRAŻAKA                                                  

W tym dniu dzieci  dowiedzą się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, 

że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków i innych zdarzeń. 

16.05.2022r. PONIEDZIAŁEK 

                                                                DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI  

Mały kwiatek, o którym mowa jest symbolem przyjaźni, miłości i pamięci. Święto to ma na celu nie 

tylko pamiętać o osobach, które kochamy, ale przede wszystkim popularyzować ochronę przyrody. 

Znakiem rozpoznawczym u dzieci tego dnia będzie kolor niebieski 
 

20.05.2022r. PIĄTEK                      ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ 

Dzieci dowiedzą się, jakie znaczenie ma praca pszczół dla świata przyrody, poznają etapy 

powstawania miodu oraz będą obserwować życie toczące się na łące w prezentacji „Życie pszczół”. 

Zabawy ruchowe, działania matematyczne podkreślą atrakcyjność zajęć. Ponadto wykonają piękne 

prace plastyczne, które będzie można podziwiać w holu przedszkola. 

26.05.2022  CZWARTEK 

 

 

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Święto to 

przypomina nam, jak ważne są nasze Mamy, oraz że każdej Mamie 

należy się moc uścisków, buziaków  i milion bukietów kwiatów za 

jej bezwarunkową miłość.  

 oczywiście zaprosimy na uroczystość, ale  niestety 

jeszcze nie teraz      spotkamy się 02.06.2022r w przedszkolu.   
 

31.05.2022r. WTOREK                              DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO 

W tym dniu dzieci poznają wiele ciekawostek o tych ptakach, o zagrożeniach i sposobach ochrony 

tego gatunku. Ponadto uczestniczyć będą zabawach i grach.  

     Jest to okazja do zwrócenia uwagi na szczególne miejsce, jakie bociany zajmują w polskiej 

kulturze i krajobrazie, a także na zagrożenia i potrzeby ochrony tych ptaków. 

 

 
31.05.2022r. 

WTOREK                               

 

NIESPODZIANKA DLA DZIECI !!!!!! 

Pogoda sprzyja organizacji imprez dla wszystkich fanów świetnej 

zabawy!   

Dlatego z okazji DNIA DZIECKA do naszego przedszkola zawitają 

aktorzy  z Teatru MagMowcy. Zaproszą  przedszkolaków do zabaw               

w plenerze pod tytułem „Smocze skoki”. Dzieci razem ze smokami będą 

brały udział w konkurencjach, zabawach ruchowych oraz zatańczą w rytm 

szalonych smoczych piosenek, a na koniec uratują uwięzioną księżniczkę. 
 

 

     Kalendarium może ulec zmianie, prosimy Państwa o sprawdzanie na bieżąco 

aktualizacji na tablicy w placówce 

  

 



 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


