
MARZEC  W  „STREFIE  MALUCHA” 

 

• 01.03.2023r. – Rozpoczęcie rekrutacji zewnętrznej do przedszkola i    

żłobka „Strefa Malucha” 
Rodzice, którzy zapisują rodzeństwo do naszej placówki prosimy aby 

pamiętali o wysłaniu wniosków rekrutacyjnych. 

 

Rodziców dzieci z grupy „Maczki” prosimy aby również pamiętali o 

konieczności wysłania formularza rekrutacyjnego do przedszkola (jeśli 

dziecko zmienia grupę ze żłobkowej na przedszkolną). 

 

Wszystkie nowo przyjęte dzieci oraz dzieci przechodzące ze żłobka do 

przedszkola obowiązuje cała procedura rekrutacyjna. 

 

• 08.03.2023r. – Dzień Kobiet 

„Ósmego marca, ,marcowy wiatr 

Z odświętną miną do miasta wpadł. 

Wpadł do kwiaciarni przed ósmą tuż 

i kupił bukiecik z tysiąca róż. 

 

Wszyscy zdumieni patrzyli nań. 

Dla kogo te kwiaty? Dla wszystkich pań. 

Koło przystanku przystanął wiatr 

i wszystkim paniom podarował kwiat.” 

Działania w poszczególnych grupach. 

• 13.03.2023r. – „TO NIE MAGIA, TO FIZYKA” 

Tego dnia o godz. 9:30 naszych przedszkolaków odwiedzi specjalny gość 

i wprowadzi dzieci w magiczny świat fizyki, eksperymentów, 

doświadczeń. 

• 17.03.2023r. – indywidualne spotkania z panią psycholog w godzinach  

15:00 – 17:00 / zapisy u dyrektora przedszkola lub u                    

nauczycielek w grupach. 

• 21.03.2023r. – Pierwszy Dzień Wiosny 

W tym dniu dzieci wezmą udział w „marszu wiosennym” alejkami parku i 

powitają nową porę roku: WIOSNĘ. 

Dzieci z grupy żłobkowej własnoręcznie przygotują „Marzannę”. 

• 22.03.2023r. – Dzień Wody 

Działania w poszczególnych grupach. 



• 24.03.2023r. – Dzień Gofra 

Tego dnia nasze przedszkolaki nabędą umiejętności kulinarnych w trakcie 

samodzielnego komponowania wymarzonych gofrów.  

Prosimy Rodziców o wsparcie i zaangażowanie (szczegóły wkrótce). 

„Pyszne gofry schrupię chętnie zawsze, 

Na śniadanie, obiad i kolację 

Zjem je chętnie też na podwieczorek 

GOFRY poprawiają mi humorek” 

 

24.03.2023r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie z panią psycholog dla 

rodziców dzieci 5 i 6 letnich dotyczące rozwoju emocjonalno-społecznego oraz 

dojrzałości szkolnej dzieci.  

Obecność obowiązkowa. 

• 29.03.2023r. – Koncert muzyczny w wykonaniu muzyków zespołu 

 „PRO-MUSICA” pt. „Wiosenna wyprawa na koniec świata” (zapoznanie 

dzieci z wyglądem oraz brzmieniem instrumentów: trąbka, syntezator, 

dodgeridoo). 

 


