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Luty, mimo, że dłuższy niż 
zazwyczaj minął nam bardzo 
szybko. Zachęcamy do 
przeczytania małego 
podsumowania wydarzeń 
mijającego miesiąca.  
Luty był dla naszej Poliglotkowej społeczności bardzo pracowitym 
miesiącem. Jednym z najważniejszych wydarzeń był oczywiście tydzień 
włoski, który każdego dnia pozwalał nam poznać jeszcze więcej 
szczegółów z kultury tego państwa. Nie możemy, także zapomnieć o 
fantastycznym występie Poliglotków z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, czy też wycieczce na dworzec 
PKP w Grodzisku Mazowieckim, by podziwiać 
ogromną makietę kolejową. Ciekawi was co 
jeszcze działo się w naszym przedszkolu? 
Zapraszam więc do lektury :)

Początek lutego przeminął nam pod hasłem „Włoski 
tydzień”. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy krótkim wstępem 
na temat Włoch, dzieci zobaczyły jak wygląda kształt tego 
państwa na mapie oraz nauczyły się kilku włoskich 
zwrotów, takich jak: dzień dobry, dziękuję, smacznego. Od 
rana w przedszkolu słychać było włoskie 
piosenki. Wtorek, prócz kontynuacji mówienia 
po włosku koncentrował się także na 
kuchni. Tego dnia obchodziliśmy Dzień 
Pizzy. Dzieci, przy pomocy cioć 
przygotowały pyszną warzywną pizze. W 
kolejnych dniach tworzyliśmy sensoryczną 
mapę Włoch. Dlaczego sensoryczną? Ano 
dlatego, że każdy kolor flagi, zrobiony był z 
innego materiału. 



Jakiś czas temu 
rozpoczęliśmy 
cotygodniowy cykl 
dwóch projektów: 
EKSPERYMENTY oraz 
ENGLISH CINEMA. 

W każdym tygodniu 
dzieci mają okazje, 
podczas doświadczeń, 
poznawać ciekawe 
zjawiska z różnych 
dziedzin życia. W tym 
miesiącu, 
przeprowadziliśmy 
eksperymenty pt. 
„Floating eggs”

i „Milk&Colours”. 

W pierwszym 
eksperymencie 
poznaliśmy odpowiedź 
na pytanie: dlaczego 
tam, gdzie jest więcej 
soli, jajko unosi się w 
wodzie?. 

Drugie doświadczenie 
natomiast dotyczyło 
napięcia 
powierzchniowego.          
W doświadczeniu 
wykorzystaliśmy fakt, 
że mydło i detergenty 
znacznie redukują 
napięcie 
powierzchniowe . Owe 
napięcie sprawiło, że 
kropla wody na stole 

przybrała kształt 
półkuli, 

a z napełnionej po 
brzegi szklanki, woda 
się nie wylała. 

!
!
!
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Seanse z cyklu 
English Cinema są 
dla dzieci okazją do 
powtórzenia i 
rozszerzenia  

słownictwo języka 
angielskiego. 

Jednym z 
obejrzanych filmów  
była oczywiście, 
uwielbiana przez 
wszystkich, „Kraina 
lodu”. Dzieci miały 
okazję zaśpiewać 
główną piosenkę tej 
bajki. Natomiast 
drugi film opowiadał 
o uczuciach.

Tak więc kolor zielony stworzyliśmy przy pomocy 
barwionego ryżu, wata reprezentowała kolor biały, 
natomiast czerwony makaron dopełnił tylko wspaniałe 
dzieło. Dzieci miały możliwość kontaktu z różnymi 
formami plastycznymi. Podsumowaniem tego tygodnia 
była włoska dyskoteka. 

Zaraz po weekendzie postanowiliśmy, że nie możemy 
zapomnieć o tak wspaniałym święcie jak walentynki. 
Tego dnia głównym temat 
rozmów była miłość. Razem z 
dziećmi stworzyliśmy ogromne 
„rurkowe serce”, które 
ozdabiało nasz korytarz przez 
wiele dni. Każdy kto miał 
przyjemność być w naszym 
przedszkolu tego dnia, mógł 
także dowiedzieć się „Co to jest 
miłość?”. Dzieci stworzyły 
wspaniały plakat, na którym 
wypisaliśmy wszystkie 
odpowiedzi na w. pytanie.  

Koniec tego tygodnia zwiastował wielkie wydarzenie w 
postaci wycieczki na dworzec PKP w Grodzisku Maz., 
gdzie czekała na nas ogromna makieta kolejowa. 
Poliglotki dzielnie maszerowały do wyznaczonego 
miejsca. Trud jaki włożyły w pokonanie trasy opłacał się! 

Makieta zachwyciła wszystkich, dzieci miały możliwość 
zobaczenia jak to wszystko wygląda z góry oraz jak 
działa. Pełni radości, ale i zmęczenia dotarliśmy do 
przedszkola. Masażom nóg nie było końca :) 

Kalendarzowy Dzień Babci i Dziadka odbywa się w 
styczniu, ale w naszym przedszkolu wszystko jest inne 
niż wszędzie, dlatego też występ na cześć naszych 
najbliższych odbył się w ostatnim tygodniu lutego. Wiele 

godzin prób, tworzenia dekoracji, 
stresu i emocji opłaciły się. Dzieci 
wyszły na środek, zrobiły to co 
potrafią najlepiej, czyli po prostu 
były sobą, a następnie zebrały 
całą masę braw od rodziców i 
dziadków. Po tym wystąpieniu 
oddaliśmy się błogiej uczcie, a Ci 
którzy byli chętni, wzięli udział w 
sesji zdjęciowej. 

Ostatni czwartek miesiąca nosił 
tytuł „Mały ogrodnik”. Tego dnia 

Poliglotki wcieliły się w role prawdziwych ogrodników i 
stworzyły swój własny, mały ogródek. Zasadziliśmy 
fasolę, rzeżuchę oraz nauczyliśmy się kiełkowania.  Nie 
możemy doczekać się pierwszych, widocznych efektów 
naszej pracy! 

Eksperymenty i English Cinema.



Ciekawostki na 
temat 
dinozaurów:
Mało kto wie, że niektóre dinozaury żyją do 
dziś i możemy je oglądać wokół nas. Tak, tak, 
to nie teoria science fiction. Wszyscy 
naukowcy zgadzają się z tym, że ptaki należą 
do grupy dinozaurów, które przetrwały do 
naszych czasów. Naukowcy dzielą dinozaury 
na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich 
stanowią dinozaury gadziomiedniczne a 
drugą ptasiomiedniczne. Wielkie gady 
chodzące po ziemi przed wieloma milionami 
lat, uważa się za dinozaury „nieptasie”
i nazywa się je w ten sposób.

26 lutego to kalendarzowe święto dinozaurów, tak 
więc i w naszym przedszkolu nie mogło zabraknąć 
atrakcji związanych z tym dniem. Od rana na 
korytarzu witały dzieci, latające dinozaury. 
Rozpoczęliśmy od  krótkiej rozmowy na temat 
dinozaurów, czym są, jak wyglądają oraz gdzie można 
je obecnie spotkać:) 

Wielką atrakcją była dolna szczęka Tyranozaura, 
narysowana na papierze w skali 1:1. Dzieci mogły 
zmierzyć się z nią i zobaczyć jak wielkie były to 
stworzenia.  

Aby podsumować ten fantastyczny dzień, stworzyliśmy 
wielkie jajo dinozaura, które teraz ozdabia nasz 
przedszkolny korytarz. Miny dzieci mówiły  same      
za siebie. 

Jak to naprawdę było z tymi 
dinozaurami?
Końcówka lutego wprowadziła nas w prehistoryczny świat dinozaurów. Tego dnia dowiedzieliśmy 
się wielu ciekawych rzeczy na temat tych fascynujących gadów, mierzyliśmy szczękę Tyranozaura, 
a także stworzyliśmy wspaniałe jajo dinozaura!
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ENGLISH CORNER- czyli co 
powtarzać z Poliglotkami?
Dzieci uczą się języków obcych szybko i bez najmniejszego wysiłku. Traktują naukę jak zabawę  
i dlatego warto się bawić z dziećmi „w angielski” również w domu. Jak najczęściej sięgajmy  
po rymowanki, piosenki, książki i książeczki oraz filmy. Nie zapominajmy też o tym, że dzieci 
uwielbiają, kiedy my Rodzice czegoś „nie rozumiemy”, czy „nie umiemy”, a one mogą nam coś 
wyjaśnić, poprawić przekręcone przez nas słowo, uwielbiają też nasze „zaskoczenie”, że one znają 
jakiś wyraz, a my NIE:)) Bawmy się więc dużo, zachwycajmy naszymi dziećmi bez granic i cieszmy 
się ich sukcesami i wielką satysfakcją z nowo poznanych słów i wyrażeń. 
Z myślą o domowych powtórkach przygotowałyśmy dla Was i naszych Poliglotków słowniczek 
oraz kolorowanki.  
Enjoy! 
Justyna Nowakowska
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eksperymenty



eksperymenty



wycieczka na Dworzec PKP w Grodzisku Maz.



pieczenie pizzy



włoska dyskoteka



Wielkie Święto!
Zawsze z wielką radością wypatrujemy Dnia Babci Dziadka. Uwielbiamy przygotowywać dla naszych 
Dziadków niespodzianki w postaci prezentów, pięknego przedstawienia oraz poczęstunku. W tym 
roku przygotowaliśmy jeszcze jedna niespodziankę-sesję fotograficzną z naszymi Poliglotkami. 
Uśmiech i łzy wzruszenia w oczach Dziadków powiedziały nam, że pomysł był bardzo trafiony.
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