
KALENDARIUM WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH - MARZEC 2022 

GRUPA „SŁONECZKA” 
 

 

 

14.03 (poniedziałek) → Dzień Robala 

 

Marzec to miesiąc kiedy rozpoczyna się wiosna, przyroda budzi się do 

życia, rozpoczynają się wiosenne porządki oraz prace w ogrodzie. To 
czas kiedy również małe, często niedoceniane istoty – robale budzą się do życia i zaczynają swoją 

prace. To najlepszy moment aby poznać z jakimi gatunkami możemy mieć do czynienia oraz jaki 
wpływ nie tylko na przyrodę, ale również na funkcjonowanie człowieka. Świętowanie tego dnia, 

pozwoli również na oswojenie dzieci, z tym, że robaki istnieją i nie trzeba się ich bać. 

• Zachęcamy, aby tego dnia „Słoneczka” były ubrane na zielono. 
 

 

 

21.03 (poniedziałek)  → Pierwszy Dzień Wiosny 

 

Po długiej zimie z tęsknotą wyczekujemy tego dnia i jest to duży powód do 

radości dla wszystkich zmęczonych zimnem i wcześnie zapadającym zmrokiem. 
Z niesamowitymi niespodziankami odwiedzi nas tego dnia Pani Wiosna, wesoła 

i radosna w pięknym kolorowym stroju. Pani Wiosna przygotuje dla naszych 
przedszkolaków niesamowite zajęcia, podczas których dzieci będą miały 

możliwość rozwiązywać wiosenne zagadki, poznawać wiosenne rymowanki. 
 

 

 

22.03 (wtorek) → Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego 

 

Ruch fal morskich ożywia lub daje ukojenie. Nadmorskie krajobrazy 
próbujemy uwiecznić na zdjęciach i obrazach, by na długo przechować 

w pamięci. Żeby uchowały się jednak w jak najlepszym stanie, 

powinniśmy pilnie zwrócić uwagę na pogarszający się stan światowych 
mórz, które są zasobami, kluczowymi a jednoczenie wrażliwymi 

ekosystemami planety. Tego dnia odnajdziemy także wiele odpowiedzi na nurtujące pytania. 
Dlaczego morze jest słone ? Kim była Jurata ? Dlaczego flądra jest płaska ? Skąd bierze się na 

plaży bursztyn ? Kto jest królem morza ?   Takie pytania nie mogą zostać bez odpowiedzi :)   

• Zachęcamy, aby tego dnia „Słoneczka” były ubrane w różne odcienie koloru niebieskiego. 
 

 

24.03 (czwartek) → Odwiedziny teatru w przedszkolu 

 

Przedstawienie teatralne w przedszkolu to dla dzieci zawsze ogromne 

przeżycie. Emocjonują się losami bohaterów i chętnie wracają do 

opowieści o spektaklu. Teatr dla dzieci to zawsze okazja do rozmowy. 
Rozmawiając o losach bohaterów i niezwykłych wydarzeniach, Dzieci trenują swoją inteligencje 

emocjonalną i uczą się, że świat jest nieco bardziej skomplikowany, niż się wydaje. 
 

 



 
 

 


