
ŻŁOBEK GMINNY „TĘCZOWA KRAINA” 

Informacja międzysesyjna na Sesję Rady Gminy Legnickie Pole w dniu 30 marca 2023 r. – Żłobek 

Gminny „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu 

1. Do Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” zapisanych jest 88 dzieci, z czego 65 to dzieci z Gminy 

Legnickie Pole i 23 dzieci jest spoza Gminy. Ostatnie zapisy to przeważającej większości dzieci z 

gminy. W marcu przebiega rekrutacja na kolejny rok szkolny 2023/2024 .  

 

2. W Żłobku odbyły się następujące wydarzenia: 

 

Spotkanie Noworoczne w Promyczkach Zielonych: 

 

- zajęcia: Poznajemy ptaki zimowe, Zimowa ekspresja twórcza – malowanie zimy paluszkami z 

użyciem farb, Zimowa praca plastyczna „Góry”, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

Wykonywanie masek karnawałowych, Malowanie balonami, Karnawałowa praca plastyczna „Klaun”, 

Międzynarodowy Dzień Pizzy,  Bazgrołki Naszych Maluszków – Promyczki Niebieskie, Bałwanki – 

praca techniczna, Szewczyk – ćwiczenie motoryki małej, nauka wiązania bucików, przekładanie 

sznureczków, zabawa „Szewczyk”; zabawy sensoryczne z piłką, motoryka mała – praca z nożyczkami, 

Zimowe Drzewo – praca plastyczna, Eksperymenty z cieczą – Promyczki Błękitne, Promyczki Zielone 

ćwiczą swoje paluszki podczas prac z palsteliną, Poznajemy misia polarnego, Kolorowe ptaszki – 

dzieci poznają ptaszki, Rozwijanie małej motoryki – ćwiczenia równowagi, Dzień piegów – rysowanie 

Pipi Lansztrung, malowanie między sobą piegów; Praca plastyczna z guzikiem; Ćwiczymy precyzję, 

cierpliwość i koncentrację – praca z bibułą, Malowanie dłońmi – Inwencja Twórcza u Promyczków 

Zielonych; Ćwiczenia oddechowe „Promyczki Błękitne”, Wiosenna Łąka w Promyczkach Niebieskich – 

malowanie widelcem i farbkami trawki; 

 

3. Bal Karnawałowy – sesja zdjęciowa dla dzieci, poczęstunek, zabawy; Walentynki, Tłusty Czwartek – 

Dzień pączka – zajęcia plastyczne, „Historia pączka”, oglądanie filmiku, Dzień Kota – wykonywanie 

opasek z kotkiem, Dzień Dinozaura – poznawanie dinozaurów, wykonanie plakatu „Dinozaur” – praca 

zbiorowa, wykonanie gazetki tematycznej, Pierwszy Dzień Wiosny – wyjście z Marzanną, zajęcia 

tematyczne – Szukanie pierwszych oznak wiosny;  

 

4. Dzień Dentysty – praca plastyczna „Naprawiamy chorego ząbka”, poznanie zawodu dentysty, uczenie 

się prawidłowego mycia zębów, segregowanie zdrowych i niezdrowych dla ząbków produktów 

żywnościowych; 

 

Dzień Owada – poznanie motyla oraz chrabąszcza, ich budowy, sposobu życia, etapów rozwoju, 

wspólna praca plastyczna „Skrzydła motyla”; 

 

5. Rekrutacja – przyjmowanie wniosków; 

 

6. Dzień Kobiet – wręczanie kwiatków przez chłopczyków, Kącik urody – zajęcia praktyczne u 

Promyczków Pomarańczowych, Pokaz Mody – Promyczki Błękitne;  

 

7. Warsztaty Kulinarne z panią Renatą Semeniuk – finalistką MasterChef z udziałem Promyczków 

Błękitnych, Złocistych i Pomarańczowych; Wykonywanie rogalików oraz naleśników; 

 

8. Działalność Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy – udział w konkursie „Żyjmy zdrowo” – 

wykonanie prac konkursowych przez Promyczki Błękitne i Złociste.  



ŻŁOBEK GMINNY „TĘCZOWA KRAINA” 

 

- Przewodnicząca TPD p. Anna Iwasiów wzięła udział w Spotkaniu Przewodniczących Kół z okręgu 

Dolnego Śląska. Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” po półrocznej działalności zajmuje już z III miejsce 

w rankingu najaktywniejszych kół TPD w rejonie Dolnego Śląska w kategorii Przedszkola i Żłobki. 

Spotkanie miało również charakter sprawozdawczy. 

 

 

 

 

Opracowała: Beata Hawryluk  

 


