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W dniu 20 marca 2019 r. w naszej grupie  odbył się BAL WIOSNY. Bal miał charakter tematyczny, dlatego wczesnym  

rankiem w Sali pojawiły się pięknie wystrojone żabki i dostojne boćki.  

Podziw budziły piękne stroje przygotowane przez rodziców. 
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Rozpoczęliśmy od malowania twarzy. Celem balu była  zgodna zabawa z rówieśnikami w atmosferze radości, 

przyjaźni i zaufania – przełamywanie nieśmiałości.  Na twarzach bocianów i żabek malowało się zadowolenie i 

uśmiech, który nie znikał mimo chwilowego zmęczenia. 
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Dziewczynki uczyły się żabich kroków, a chłopcy naśladowali bociana:  

” To nie lada, lada gradka, kiedy z boćkiem tańczy żabka. Bociek żabce patrzy w oczy, raźnym 

krokiem za nią kroczy…” Tego dnia urodzinki obchodził Karolek – gratulujemy. 
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 Odbył się też wiosenny korowód, pt.: ”Wiosna budzi kwiaty.” Mamy nadzieję, że upragniona wiosna na dobre 

zagości  u nas, zazieleni łąki, drzewa  oraz pozwoli rozkwitnąć kwiatom!  

W tym dniu wszyscy też chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć. 
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Podczas balu odbyły się wiosenne konkurencje, liczne konkursy i zabawy, np.: z balonami, na 

najszybszą żabkę oraz teatrzyk „O  żabkach w czerwonych czapkach.” Dzieci prezentowały swoje 

umiejętności  taneczne i wokalne. Każdy uczestnik balu otrzymał upominek. Było suuuper!!! 
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Kolejnego dnia poszliśmy nad rzekę pożegnać zimę: „Precz zimo zła…, Wiosno przybywaj, nie zwlekaj, każdy na 

Ciebie już czeka.”  Z piękną Wiosenką powróciliśmy do przedszkola śpiewając piosenkę: „Białej zimy nie ma już…”  

W tym dniu wszędzie było widać i słychać wiosnę. 
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