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Tłusty czwartek

• Tłusty czwartek obchodzono już dawniej. Wcześniej był to 
dzień w którym świętowano koniec zimy i początek nowej 
pory roku czyli wiosny. Wówczas zjadano na tą okoliczność 
wiele tłustych potraw, a szczególnie mięs. Pijano także 
ogromne ilości trunków. Gospodynie zaś piekły ciasta, a 
przede wszystkim pączki. W Polsce zwyczaj związany z 
tłustym czwartkiem wiąże się z jedzeniem tłustych i słodkich 
smakołyków. Najbardziej znane są pączki z lukrem 
naziewane różaną konfiturą.



Sówki także celebrowały to święto. Nie tylko był czas na słodki 
podwieczorek w postaci pączków i ciepłej herbaty przy pięknie nakrytym 
stole. Specjalnie na tą okazję Sówki przygotowały swoje własne pączki z 
masy papierowej. Zużyta do tego celu szeroka taśma, brązowa farba i 
prawdziwy cukier puder, sprawiły że słodkości wyglądały jak prawdziwe. 
Każdy przedszkolak mógł podziwiać smakołyki na mini wystawce.





Baśnie i legendy

• Luty był również  czasem kiedy dzieci poznały wiele baśni i polskich legend. W 
ten sposób pogłębiały swój zasób słownictwa, wzbogacały wyobraźnię. Każdego 
dnia uzupełniały kącik czytelniczy o nowe pozycje. Baśnie i legendy sprawiały, że 
otaczający świat stawał się dla dzieci bardziej zrozumiałym.

• Dzieci stykały się w literaturze z różną problematyką. Mogły zrozumieć jak należy 
postępować w danej sytuacji. 

• Dowiedziały się, że legendy były przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• Przedszkolaki mogły lepiej poznać tradycje i historię naszego kraju.

• Legendy o Warsie i Sawie, Bazyliszku, Złotej Kaczce czy Panu Twardowskim były 
ulubionymi pozycjami dzieci.





Nadszedł marzec

• Dzieci przygotowywały się na nadejście pięknej wiosny. Nie 
zapominały o budzącej się do życia przyrody. Dbały by 
wiosna zawitała do sali przedszkolnej. Sadziły rośliny, a 
potem dbały o swój ekologiczny ogródek. Zachęcały do tego 
samego swoich rodziców. Tak by wiosna zagościła na dobre w 
każdym domu, a ogrody i balkony były cudnie kolorowe i 
ekologiczne.







Święta Wielkanocne

• Święta Wielkanocne to czas w którym obrzędy 
chrześcijańskie splatają się z tradycją ludową.

• Czas przedświąteczny był więc okazją do rozmów na temat 
wartości rodzinnych, poznania siebie nawzajem, 
przygotowania dekoracji świątecznych itp..

• Sówki dowiedziały się, iż tradycje wielkanocne są ważną i 
nierozerwalną częścią naszej kultury narodowej.





Konkurs fotograficzny

• Wiosna była również wspaniałą okazją do rodzinnych 
wycieczek i spacerów. A to wszystko w celu poznania naszego 
miasta Warszawy. Było to tym bardziej istotne bowiem w 
grupie Sówek odbył się konkurs fotograficzny ,,Moje miasto 
– moja ojczyzna”. Dzieci wraz z rodzicami wykonały piękne 
zdjęcia przedstawiające naszą stolicę. Prace małych 
fotografów mogli podziwiać wszyscy, którzy przekroczyli 
próg przedszkola ,,Małego Europejczyka”.





Święto Konstytucji 3 Maja

• Wszystkie Sówki bardzo uważnie słuchały gdy Pani 
opowiadała o święcie Konstytucji 3 Maja. To przecież święto 
narodowe, które miało jednoczyć cały, polski naród.

• Sówki z tej okazji śpiewały pieśni patriotyczne, podkreślając 
tym samym wagę w.w święta.

• Każdy obywatel naszego kraju, a dziś także przedszkolak z 
grupy Sówki wie, że musi zapamiętać tą datę.



Obchody Dni Europejskich

• W maju odbyła się również zabawa fabularyzowana ,,Razem 
raźniej podróżować” w której Sówki uczestniczyły wraz z 
kolegami z przedszkola. Dzięki zabawie pogłębiły swoją 
wiedzę o Europie, której są przecież małymi obywatelami.

• Ponadto Sówki wykonały flagi Unii Europejskiej, które 
zawisły przed naszą salą, a potem stały się dekoracją domu 
przedszkolaków.



Zabytki Warszawy

• W czerwcu Sówki wybrały się na wycieczkę wirtualną po 
Warszawie odwiedzając ważne miejsca w stolicy i podziwiając 
zabytki naszego miasta. Pod koniec zajęć odbyła się rozmowa 
kierowana na temat prezentacji jaką obejrzały dzieci. 
Następnie Sówki ukazały zabytki Warszawy w pracy 
plastycznej.




