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01.03  WTOREK 

 
 

 

Dziś święto wszystkich właścicieli piegów! 

Warto poświęcić chwilę refleksji plamkom na skórze, które wywołują tyle 

skrajnych emocji. Wiele osób obdarzonych piegami nie lubi swoich 

piegowatych nosów i policzków, a przecież mogą one być atutem urody, 

oryginalną cechą człowieka. 

Dzieci dowiedzą się skąd biorą się piegi, poznają piegowate postaci z książek: 

Pippi i Pan Kleks- czytanie lub obejrzenie ich przygód będzie dla nas miłym 

odpoczynkiem 

Tak Dzień Piegów to dzień kropek – może ty jakąś sobie namalujesz? 

 

08.03   WTOREK 

 

 

Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet, zarówno tych 

dużych, jak i małych. Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym 

przedszkolu, to doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku 

obdarowywania upominkami nie tylko swoich najbliższych. 

Chłopcy własnoręcznie przygotują niespodziankę dla wszystkich Kobiet, tych 

małych i dużych. Z tej okazji składamy wszystkim Paniom 

najserdeczniejsze życzenia. 

16.03    ŚRODA 

  

Ten sympatyczny zwierzak, który widnieje na logo organizacji WWF, jeszcze 

niespełna 50 lat temu był skrajnie zagrożony wyginięciem. Dziś jest jedną             

z najlepiej odradzających się populacji. 

Poznamy zwyczaje tego niedźwiadka, jego występowanie oraz dowiemy się      

w jaki sposób ludzie pomagają im przetrwać. Tego dnia ubieramy się na 

biało-czarno. 
 

21.03 PONIEDZIAŁEK 
 

 
 

 

 

W tym dniu  (21 marca) każdy może przyjść do przedszkola z własnoręcznie 

zrobioną kukłą Marzanny.  

 

Proszę także o dwie różne skarpetki, bo witamy Pierwszy Dzień Wiosny                     

i obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 

 

Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa 

Celem dnia jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób                  

z zespołem Downa.  

 

24.03 CZWARTEK 
 

„WIOSNA                        

W OGRODZIE” – TEATR 

W PRZEDSZKOLU 
 

 
Głównymi bohaterami  spektaklu będą Wiosna, kruk i Strach na wróble, którzy 

przeganiając zimę chcieli pobudzić uśpione w ogrodzie życie. W rolę aktorów - 

pomocników wcielą się również nasze przedszkolaki. 

. 

Kalendarium może ulec zmianie, prosimy Państwa o sprawdzanie na bieżąco 

aktualizacji na tablicy w placówce 

  


