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„Taras, pełen kreatywnych działań” 

 

 

 

 Pomysł stworzenia tarasu pełnego dziecięcych, kreatywnych 

aktywności, zrodził się, jeszcze podczas remontu naszego przedszkola, gdy 

na tarasie było wiele urządzeń, rusztowań, desek, piasku i cementu. Nasz 

taras nie wyglądał atrakcyjnie. Ja jednak widziałam go oczami wyobraźni – 

piękny, zdrowy i kolorowy. Rzeczywiście, jestem autorem tego pomysłu  

i autorem planu rocznego o tym samym tytule, ale bardzo chciałabym, aby 

autorami tego ciekawego i kształcącego Nasze Misie projektu były Wszystkie 

Panie, na czele z Panią Dyrektor i całym Naszym Personelem. Chciałabym 

przede wszystkim, aby autorami projektu były Nasze Przedszkolaki. Dzieci, 

bowiem będą miały tu wiele do powiedzenia i wykonania.  



W imieniu całej Rady Pedagogicznej, zachęcam także Państwa-

Rodziców Dzieci, do aktywnego włączenia się we wspólne tworzenie tarasu, 

na którym będą kwitły piękne kwiaty, rosły warzywa, owoce, zioła, gdzie 

dzieci będą mogły zjeść zdrowe śniadanie, czy podwieczorek, a potem 

skorzystać z propozycji zabaw dydaktycznych, przygotowanych przez panie 

nauczycielki i naszych specjalistów. Zakres działań jest praktycznie 

nieograniczony. Będziemy nasz projekt udoskonalać każdego dnia, 

korzystając z ciekawych i kreatywnych pomysłów pań i chętnych osób. 

 

 

 



 

Początkowo, w kamiennych donicach rosły iglaste krzewy, które były 

już stare i zdrewniałe. Pomyślałam, że warto je zagospodarować na małe 

ogródki dla każdej grupy. Wspólnie z panem Andrzejem, wykopaliśmy stare 

korzenie. Dosypaliśmy także świeżej, żyznej ziemi. Teraz dzieci będą mogły 

w nich sadzić sezonowe rośliny. Naszą pierwszą hodowlą będą kolorowe 

tulipany. Mamy jednak w planach sadzenie: sałaty, natki pietruszki, truskawek 

i poziomek. Może uda nam się wyhodować własne pomidorki. Założeniem 

jest zjadanie przez dzieci zdrowych witaminek, wyhodowanych samodzielnie. 

Nauczymy się wszyscy, jak dużo czasu, pracy, pielęgnacji roślin potrzeba, 

aby później cieszyć się zdrowym śniadaniem, czy owocową przekąską. 

Kwiaty zaś, będą naszą dumą i ozdobą. Sprawią, że nasze otoczenie stanie 

się kolorowe, przyjazne, ciepłe i miłe. To dzięki roślinom ozdobnym, będziemy 

wszyscy czuli się na naszym tarasie radośnie i chętnie przebywali na nim. 

Potrzebujemy jeszcze wiele różnych rzeczy do stworzenia atrakcyjnego 

miejsca zabaw i odpoczynku dla dzieci.  

Nasza Pani Dyrektor usilnie poszukuje możliwości finansowych 

przedszkola pod kątem zakupu różnorodnych przedmiotów z budżetu 

przedszkola.  



Chcemy zakupić stoły z parasolami, nowe skrzynki na kwiaty, pomoce 

do tworzenia sportowych torów przeszkód, narzędzia ogrodnicze dla dzieci, 

taczki, konewki, czy sztalugi do malowania farbami na świeżym powietrzu. 

Liczymy, że pomożecie nam Państwo w kwestii nasion, sadzonek, czy 

gotowych rozsad, na przykład z własnych działek czy balkonów.  

Nasz wspaniały Personel, także dołożył małą cegiełkę do powstania 

kolorowego obrazu tarasu. Dzięki temu zakupiliśmy i wspólnie posadziliśmy 

przepiękną lawendę i cudowne wrzosy.  

 

 Od 1 września Białe, Żółte, Czerwone i Zielone Misie mogą radośnie 

spędzać czas na naszym Misiowym tarasie. Mogą grać w kapsle, chodzić po 

narysowanych torach, układać puzzle, budować przestrzenne budowle, 

rysować, skakać na piłkach, a nawet schować się w prawdziwym namiocie. 

 



 

 18 września 2020 roku, uroczyście otworzyliśmy nasz przedszkolny 

taras w „Krainie Misiów”.  

 

 



 To było radosne i pełne niespodzianek wydarzenie. Dzieci, zaznaczały 

kolorowymi buźkami misiów na patyczkach swoje skrzynki i ogródki, o które 

będą dbały wspólnie ze swoimi paniami, zachęcając do współpracy rodziców.  

 

 Było także sportowe wyzwanie dla Przedszkolaków – prawdziwy tor 

przeszkód, który dzieci bezbłędnie pokonały, za co należą Im się ogromne 

brawa. 

 



 

  

 

Bardzo chcemy, aby po czasie pandemii, mogli Państwo podziwiać 

nasze starania o piękny i kreatywny taras przylegający do odnowionego 

budynku przedszkola. Postarajmy się wspólnie o niego zadbać, postarajmy 

się stworzyć naszym dzieciom ciekawe miejsce pracy, nauki i zabawy. Niech 

świeże powietrze, piękne słońce i pachnące rośliny sprawią, że czas tutaj 

spędzony będzie ciekawym i radosnym doświadczeniem.  

Już teraz, za każdą pomoc z Państwa strony  

serdecznie dziękujemy! 

 

 

 

  Więcej zdjęć, można zobaczyć na naszej stronie internetowej. 

 


