
„Cudowne w  łaściwości cebuli – czyli coś dla zdrowia ‘’  

W marcu nasze  Żuczki w ramach tematu dotyczącego wiosennych hodowli,  miały okazję poznać bogate  
właściwości  oraz  zastosowanie  cebuli.  Oprócz  zalożenia  hodowli  szczypiorku w naszym kąciku przyrody,  
przedszkolaki zrobiły swój własny syrop z cebuli. Niejednemu Żukowi, podczas krojenia cebuli, popłynęła łza, 
ale koniec końców udało nam się skroić wystarczającą jej ilość, aby mógł powstać zdrowotny syrop… Cebulę 
zmieszaliśmy z  cukrem oraz sokiem z  cytryny.  Po dwóch dniach mikstura  była  gotowa.  Nasze Żuki  były  
bardzo  dzielne  i  większość  spróbowała  łyżkę  syropu  cebulowego  wiedząc  o  jego  prozdrowotnych 
właściwościach… Jak się okazało, syrop lepiej smakował niż pachniał i  większość dzieci pochłonęła go ze  
smakiem…;)
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„Jak skrzaty i trolle szuka  ły muzyki w lesie”  

Dnia 16 marca w naszym przedszkolu odbył się koncert. Tym razem w muzyczny i tajemniczy świat trollów i 
skrzatów wprowadził  nas nowo poznany instrument- wiolonczela. Nasze przedszkolaki radośnie i czynnie 
uczestniczyły w tym koncercie. Podążając  za muzyką, również ruchem, bacznie śledziły  losy rzeczonych 
stworzeń leśnych. Zapoznały się ze również ze specyfiką niezwykłego instrumentu jakim jest wiolonczela.  
Koncert był dla nich radosnym i pouczającym wydarzeniem .
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„  Żegnaj zimo, witaj wiosno!”  

20 marca powitaliśmy w naszym przedszkolu Pierwszy Dzień Wiosny. Nasze Żuczki, wspaniale wystrojone w 
soczyste zielone kolory, ruszyły do parku wraz z innymi grupami, aby topiąc Marzannę, pożegnać zimę i  
powitać wiosnę. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie gminy Brwinów (adres podany poniżej)

 http://www.brwinow.pl/index.php/kultura-i-oswiata/2611-wiosna-w-przedszkolu

Miło było patrzeć na nasze wiosenne zielone Żuczki, którym po całym dniu niezwykłych wrażeń, nie schodził  
uśmiech z twarzy. Dodam tylko, iż pięknie komponowały się one z naszą zieloną salą… 
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„Wielkanocne inspiracje”

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc… Nasze Żuczki zaczęły więc tworzyć piękne Świąteczne prace… 
Zrobiliśmy cudowne kartki wielkanocne, które przedszkolaki same wysłały na poczcie. Każdy zrobił też 
własną pisankę oraz palemkę, z którą uda się wraz z rodzicami do Kościoła w Niedzielę Palmową.

Przed nami jeszcze jeden tydzień produkcji wspaniałych prac wielkanocnych. Część z nich zamierzamy 
przeznaczyć na kiermasz świąteczny… Nasze wielkanocne dzieła plastyczne dostarczają Żukom wiele radości 
oraz poczucia dumy i zadowolenia z własnoręcznie wykonanej pracy.

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzą przedszkolaki oraz Panie z grupy Żuczków! 




