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Lp. CO ROBIMY NA RZECZ WSZYSTKICH ? KIEDY? KTO ODPOWIADA? 
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Dzieciaki w filharmonii – jesteśmy zaproszeni do Państwowej Szkoły 

Muzycznej na koncert edukacyjny w wyknaniu uczniów.  W kocercie uczestniczyć będą dzieci z grup 4 i 6 

latków. 

7.03.2023 

godz. 11.15 

Dyrektor 

Szkołą Muzyczna 

wychowawcy 4 i 6 latków 

3 

Kwiatek dla każdej z pań. Zbliża się nieuchronnie Dzień Kobiet. 

Zapraszamy rodziców, aby włączyli się w akcję wykonania kwiatów, upominków i laurek z bibuły, papieru, 

materiałów – my także będziemy wraz z dziećmi tworzyć piękne rzeczy. Po co? Otóż  8 marca nasze dzieciaczki 

wyjdą na ulice miasta by rozdawać kwiaty i uśmiechy jego mieszkańcom. Zapraszamy rodziców do włączenia się 

w akcję! 

Kwiaty, laurki, 

inne upominki 

zbieramy do 

7.08.2023 

Nauczyciele 

rodzice 

zakup dekoracji ok. 250 

zł fundusz Rady 

Rodziców 
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 Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Niech nasi wspaniali mali mężczyźni nie 

zapomną o swoich koleżankach 8 marca i z powagą oraz skupieniem złożą im życzenia, przekazując serdeczne 

buziaki. Niech nasze małe kobietki celebrują 10 marca dzień mężczyzny i odwzajemnią się uśmiechem, 

życzeniami  

i całusami.  

10.03.2023 Nauczyciele grup 

4 

Dzieciaki w teatrze – odwiedzi nas Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z 

przedstawieniem Misio Tulisio. Spektakl uświadamia najmłodszym, że każdy jest inny, daje do zrozumienia, że 

ludzie pochodzą z różnych krajów, są wychowani w odmiennych kulturach, lecz nikogo nie można wyśmiewać, 

każdemu należy się szacunek. Mamy nadzieję, że perypetie Misia Tulisia urzekną dzieci, które będą z zapartym 

tchem oglądały ten barwny i wesoły spektakl. 

 

10.03.2023 

10.30 

 

Agencja Artystyczna 

Dyrektor 

Płatność 590 zł. Fundusz 

Rady Rodziców 
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 13 marca wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej  

w Żyrardowie organizujemy dla dzieci 4 i 6 letnich Miasteczko Ruchu Drogowego. Jeśli pogoda pozwoli dzieci 

będą ćwiczyły bezpieczne przejście przez ulicę, poznawały podstawowe znaki drogowe oraz zasady zachowania 

w ruchu drogowym. 

13.03.2023 

9.30 

Straż Miejska Żyrardów 

nauczyciele 4 i 6 latków 
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 Filharmonia w przedszkolu czyli cykl Dziecko melomanem. Dzięki naszym gościom 

dzieci przeniosą się  w magiczny świat muzyki wsłuchując się w dźwięki nowo poznanych instrumentów, które 

tym razem imitować będą wiosenne ptasie trele. Z niecierpliwością oczekujemy na tą niezwykłą podróż i 

czekamy spotkanie! 

16 marca 2023 

 

Agencja Artystyczna 

Dyrektor 

Płatność 540 zł. Fundusz 

Rady Rodziców 

7 

 Wiosenne poszukiwania Pani wiosny – zabawy ruchowe na terenie 

przedszkolnym (jeśli nie będzie padało) i Wielkie zbieranie jajeczek oraz kolorowych piórek. Jeśli rodzice 

danej grupy mają ochotę to mogą przynieść np. jajeczka czekoladowe dla dzieci – uruchomimy wówczas 

Ogromne zbieranie. Prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie z wychowawcą. 

 

 

 

20.03.2023 

 

Teresa Sobolewska 

koordynator 

 wychowawcy 

 i inni nauczyciele 

zakup piórek i jajeczek 

ok. 150 zł Fundusz Rady 

Rodziców 
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Dzień wiedzy na temat Zespołu Downa – wspólne zabawy integrujące 

pod hasłem „Inny nie znaczy gorszy”. Tego dnia każdy zakłada dwie różne kolorowe skarpety.  

Zapraszamy rodziców poszczególnych grup do uczestnictwa w mini rywalizacji – która grupa najpiękniej 

udekoruje fragment ogrodzenia frontowego przedszkola kolorowymi skarpetami wykonanymi wraz z dziećmi. 

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby osób z zespołem Downa. Symbolem Zespołu Downa są kolorowe 

skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby 

z zespołem Downa. Prosimy rodziców o wykonanie wraz z dzieckiem przynajmniej 1 pary kolorowych skarpet 

z papieru i dostarczenie ich wychowawcy do 20.03.2023. Wychowawcy wraz z dziećmi grupy wywieszą 

skarpety na ogrodzeniu. 

 

21 marca 2023 

koordynator Magdalena 

Oziębło 

psycholog i nauczyciele 

wspomagający 

nauczyciele grup 
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22 marca na całej kuli ziemskiej obchodzony jest 

Światowy Dzień Wody. Nasze przedszkole włączyło się w akcję PAH - Polskiej Akcji Humanitarnej. Uczcimy 

to święto uświadamiając dzieciom, jak wielką rolę odgrywa woda, jakie ma znaczenie w życiu człowieka i 

przyrody. Będą eksperymenty dające odpowiedź na pytania: Dlaczego część ludzi nie ma dostępu do wody?  

Jak brak wody wpływa na zdrowie ludzi? Jaka jest woda? Co w tej wodzie jest” Co pływa a co tonie”. Będą 

zagadki słowne i muzyczne, zabawy przy muzyce itp. Kolor dnia: niebieski – prosimy o ubranie dzieci na 

niebiesko.  Hasło dnia: „Oszczędzanie wody to za malo” https://youtu.be/_yxt_rK0tOc 

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi Polskiej Akcji Humanitarnej oraz wprowadzenie do 

codzienności kilku prostych zasad, które pomogą ograniczyć zużycie wody: 

1. Sprawdzaj, gdzie i w jakich okolicznościach zostały wyprodukowane rzeczy, które kupujesz. 

2. Wybieraj jedzenie, ubranie i transport, które zużywają mniej wody. 

3. Pij wodę z kranu zamiast wody butelkowanej. 

4. Ogranicz konsumpcję, kupuj według zasad 6R. 

5. Zdobywaj wiedzę, dociekaj i uświadamiaj swoich bliskich!  Przemyśl zakupy, odmawiaj 

zakupu, ogranicz, użyj ponownie, przetwarzaj, naprawiaj.  

 

 

 

22.03 

Godz. 11.00 

 

Koordynator Ilona Myka 

Wychowawcy każdej  

z grup 

 

https://youtu.be/_yxt_rK0tOc
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  24 marca nasze 4 i 6 latki wezmą udział w obchodach Światowego Dnia 

Wody, których organizatorem jest PGK Żyrardów. Odbędą się one 24 marca 2020 r. w godzinach 11:00 - 

13:00 w Muzeum Lniarstwa.  Na dzieci czekają wspaniałe atrakcje: eksperymenty wodne, zwierzaki kochające 

dzieci i wodę, bańki mydlane, woda z saturatora, niebieska wata cukrowa, popcorn, wodny quiz z nagrodami, 

wodne tatuaże, ciekawe historie i inne niespodzianki.  

Pamiętajmy, że wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Należy ją szanować. Ponad 1,2 

miliarda ludzi ma utrudniony do niej dostęp, a 200 milionów cierpi z pragnienia. Jak w prosty sposób, we 

własnych domach, możemy oszczędzać wodę? Dzieci zobaczą jak łatwo być EKO. 

 

24.03.2023 

od 11.00 

Dyrektor 

PGK 

nauczyciele grup 
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  Godzina dla Ziemi – akcja związana z zieloną polityką 

stworzona przez World Wide Fund for Nature odbywająca się w każdą ostatnią sobotę marca - tym roku 25 

marca o godzinie 20.30 gasimy światło. W przedszkolu obchody odbędą się 24 marca poprzez organizację 

dodatkowych zajęć warsztatowych w każdej grupie. 

 

25.03.2023 

 

 

Nauczyciele grup 
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Warsztaty edukacyjne dla rodziców „ Zabawy w domu wspomagające 

rozwój dziecka”. Tydzień wcześniej podamy termin spotkania i  wywiesimy w szatni przedszkola listę i prosimy 

rodziców zainteresowanych uczestnictwem i taką formą współpracy o wpisywanie się. Razem działajmy na rzecz 

rozwoju dzieciaczków!. 

 

 

Termin zostanie 

podany później 

Koordynator pedagog 

specjalny Małgorzata 

Oziębło 

nauczyciele wspomagający, 

nauczyciele specjaliści 

 

 

 

 

 


