"Bałwan ze śniegu"
Barbara Kossuth
Ulepiły dzieci
Ze śniegu bałwana,
W kapeluszu, z fajką w zębach
Wygląda na pana.
Pewno ci tu zimno,
śniegowy bałwanie,
chodźże do nas do przedszkola
na ciepłe śniadanie.
Zaiskrzył się bałwan,
jakby śmiał się z tego:
- Mróz - to mój przyjaciel,
- stopniałbym bez niego.
Kochani Rodzice !
Serdecznie witamy naszych Drogich Czytelników w kolejnym
numerze naszego dwumiesięcznika. W Nowym Roku życzymy Państwu
wytrwałości w realizacji wszystkich postanowień, spełnienia marzeń oraz
dużo, dużo zdrowia. Mamy również nadzieję, że z przyjemnością zajrzą
Państwo

do

naszej

galerii

„Kubusiowych

ploteczek”,

gdzie

zrelacjonujemy najnowsze wydarzenia z życia przedszkola. Ze względu
na chęć rozwinięcia współpracy z Państwem została utworzona skrzynka
mailowa kubusiowewiesci@wp.pl. Wszelkie propozycje z Państwa strony
(np. odnośnie tematyki artykułów, sprawdzonych przepisów kulinarnych,
ciekawych sytuacji wziętych z życia) będziemy na bieżąco rozpatrywali.
Chcielibyśmy,

aby

Państwo

bezpośrednio

i

z

zaangażowaniem

uczestniczyli w powstawaniu kolejnych wydań gazetki przedszkolnej
„Kubusiowe wieści”, a na razie życzę przyjemnej lektury.
Redakcja: Sylwia Zielińska

„Kubusiowe ploteczki”
czyli co wydarzyło się w styczniu i w lutym…….
1. Spotkanie z ekologią „Zaadoptuj rzekę”
Dnia 09.01.14r. odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie
z przedstawicielem Klubu Gaja. Klub Gaja realizuje program ekologiczny
„Zaadoptuj rzekę”. Twórcy programu zachęcają do działań na rzecz
poprawy stanu najbliższych akwenów, do wycieczek i obserwacji rzek,
potoków i jezior, sprzątania ich brzegów, monitorowania jakości wód
i codziennego oszczędzania wody. Warsztaty odbyły się w grupach
dzieci 4 i 5-letnich. Poprzez zabawę i rozmowę została przekazana
wiedza

na

temat

przeciwdziałania

roli

i

zmianom

znaczenia
klimatu.

drzew
Głównym

dla

człowieka

celem

zajęć

oraz
było

kształtowanie ekologicznych postaw - oszczędzanie energii, sadzenie
drzew, zbiórki makulatury, a także rozwijanie wrażliwości na otaczające
nas środowisko.

2. Dzień Babci i Dziadka w poszczególnych grupach.
W styczniu oraz na początku lutego odbyły się uroczystości
związane z dniem Babci i Dziadka. W naszym przedszkolu zapraszanie
babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w kalendarz imprez przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka to
dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla seniorów.
To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Oprócz montażu
słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli pokazy taneczne
w wykonaniu swoich wnucząt. Najstarsza grupa wystawiła „Rzepkę” do
wiersza J. Tuwima, czterolatki przedstawiły natomiast „Czerwonego
Kapturka”. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni
goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich
adresem. Spotkania upłynęły w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci,
poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom
i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

3. Mini playback show.
17.01.14r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs muzycznotaneczny. W konkursie brały udział wszystkie grupy: 3, 4 i 5 - latki. Każda
grupa zaprezentowała swoją piosenkę oraz swój taniec. Młodsze grupy
zainscenizowały

repertuar

typowo

dziecięcy,

starsze

wspaniale

odnalazły się w piosenkach współczesnych, takich wykonawców jak:
Spice Girls czy Urszula Dudziak. Na koniec ciocie i dzieci wspólnie
zaśpiewały i zatańczyły do piosenki „A ona tańczy dla mnie”. Panowała
bardzo wesoła i radosna atmosfera, jak to zawsze się dzieje, gdy jest
piosenka.

4. Dzień z figurami geometrycznymi.
Dnia 24.01.14r. w najstarszych grupach „Wesołe żabki” oraz
„Kubusiowa

załoga”

miał

miejsce

dzień

poświęcony

figurom

geometrycznym. Głównym celem zajęć było przypomnienie i utrwalenie
wiadomości na temat poznanych figur oraz kształtowanie umiejętności
dodawania i odejmowania w zakresie 10. Poprzez zabawy i ćwiczenia
dzieci rozwijały i pogłębiały zdolności matematyczne. Praca w grupach
zaowocowała ciekawymi pomysłami dzieci na temat wykorzystania figur
geometrycznych pt. „W Figurolandii”.

5. Spotkanie ze stomatologiem.
29.01.14r. odwiedziła nasze przedszkole pani stomatolog, która
opowiedziała dzieciom, jak dbać o zęby i higienę jamy ustnej. Na
specjalnych obrazkach i kolorowych plakatach pokazała, z czego składa
się ząb i co dzieje się z nim, gdy zaczyna chorować. Wyjaśniła
przedszkolakom, co robić, aby zęby jak najdłużej pozostały zdrowe,
zachęcając do wizyt w gabinecie i ucząc prawidłowego mycia zębów.
Pani stomatolog pokazała dzieciom wybrane narzędzia dentystyczne
oraz model uzębienia, na którym zademonstrowała dokładny sposób
czyszczenia zębów.
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały czytanej przez
panią stomatolog bajki, nawiązującej do tematu naszego spotkania
i będącą uzupełnieniem wiadomości o profilaktyce stomatologicznej

6. Jesteśmy samodzielni w kuchni
Pod koniec stycznia grupa „Kubusiowa załoga” realizując temat
tygodniowy związany z pracą kucharza odwiedziła przedszkolną
kuchnię. Dzieci miały za zadanie przygotować piękne, kolorowe i zdrowe
kanapki oraz owocowe galaretki. Dzieci podeszły do zadania z dużym
zaangażowaniem.

Kanapki

w

ich

wykonaniu

prezentowały

się

nadzwyczaj imponująco. Dzieci postanowiły zrobić niespodziankę
wszystkim ciociom w przedszkolu robiąc dla nich pyszne kanapki.
Smakowały wyyyśmienicie i dlatego dzieci stwierdziły, że będą robić
takie kanapki w domu.

Ciocia Marysia swoim fachowym okiem czuwała nad prawidłowym
przebiegiem pracy.

7. Zajęcia otwarte dla rodziców z grupy „Kubusiowa załoga”.
Zajęcia

otwarte

to

forma

zajęć

umożliwiająca

rodzicom

obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie
rówieśniczej. Dnia 05.02.14r. odbyły się zajęcia muzyczno - ruchowe
metodą Batti Strauss. Nauczycielki zaproponowały rodzicom wspólne
spędzenie czasu ze swoją pociechą w ich naturalnym środowiskuprzedszkolu. Rodzice z dużym zaangażowaniem i chęcią włączali się do
proponowanych zabaw. Mamy nadzieję, że rodzice miło i przyjemnie
spędzili z nami czas.

8. Zajęcia profilaktyczne „Mój przyjaciel pies”.
Dnia 03.02.2014r w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia
przeprowadzone przez ciocię Idę „Przyjaciel Pies”. Zajęcia opierały się
na

programie

prewencyjnym

stworzonym

przez

wrocławskich

policjantów. Pies to przyjaciel człowieka, który dzięki swoim cechom
i zdolnościom pomaga mu np. jako pies przewodnik, pies policyjny,
poszukiwawczy czy tropiący. Jednak w obcowaniu z psem powinniśmy
zachować pewne środki ostrożności. W czasie pogadanek dzieci
dowiedziały się jakie są zasady opieki i pielęgnacji zwierząt, poznały
oznaki agresywnego zachowania psa, a także sytuacje, które mogą
stworzyć ewentualne zagrożenie ze strony takiego czworonoga. Ciocia
Ida na podstawie ilustracji przedstawiła jak wygląda przyjazna postawa
psa, a jak wygląda postawa agresywna i co możemy zrobić w sytuacji
zagrożenia.

9. Bal karnawałowy
Karnawał to wyjątkowy czas dla naszych milusińskich. W tym
czasie zawsze w przedszkolu dzieci czekają na dzień niezwykły, na bal
karnawałowy – bal przebierańców.
W naszym przedszkolu także odbył się taki bal, podczas którego
najmłodsi mieli możliwość wspólnego potańczenia i pośpiewania.
Przepięknie przebrane przedszkolaki z dumą prezentowały wymyślne
stroje. Na bal przyszły księżniczki, w towarzystwie piratów, czarownic,
wróżek, kowbojów, myszek krasnoludków i innych postaci bajkowych.
Nie zabrakło oczywiście super bohaterów: supermanów, spidermanów
i batmanów. Wspólnie z dziećmi przebrały się również ciocie.
Przebierańcy świetnie się bawili, uczestnicząc z wielką ochotą we
wspólnych zabawach i konkursach.
W

trakcie

pamiątkową fotkę.

karnawałowych

szaleństw

można

było

zrobić

10. Dzień Pizzy w grupach „Mali żeglarze” oraz „Leśne Ludki”.
10 lutego dzieci z grup 3 - Latków obchodziły Dzień Pizzy.
Zapoznały się z historią tego przysmaku. Dowiedziały się kilku
ciekawostek na temat pochodzenia potrawy jak i jej rodzajów. Nie obyło
się oczywiście bez wspólnego pieczenia pizzy. Dzieci miały okazję
samodzielnie przygotować posiłek. Ciocie od podstaw zaprezentowały
proces powstawania potrawy. Począwszy od przygotowania sosu do
pizzy, przez wałkowanie i rozkładanie ciasta, po układanie ulubionych
dodatków. Zapach pizzy rozszedł się po całym przedszkolu. Smakowała
ona tym bardziej wyjątkowo, ponieważ przedszkolaki wykonały ją same.
Wydarzenie to dostarczyło dzieciom wiele radości jak i ekscytacji
z samodzielnego działania.

11. Poznajemy

historię

powstawania

książki

-

utworzenie

przedszkolnej biblioteki.
W związku z chęcią utworzenia w naszym przedszkolu biblioteki
zaproponowałyśmy dzieciom prelekcję dotyczącą powstawania książki
oraz znaczenia książki w codziennym życiu. Każda grupa po zajęciach
musiała stworzyć kodeks postępowania z książką, czyli jak powinniśmy
dbać o książki, a czego nie powinniśmy robić.
W czasie ferii zimowych została utworzona „Kubusiowa Biblioteka
Przedszkolna”. Dzieci mogły zapisać się do biblioteki, a także
wypożyczyć wybraną książkę do domu. Wszystkim rodzicom, którzy
przyczynili się do powiększenia przedszkolnej biblioteki serdecznie
dziękujemy. Mamy nadzieję, nasza biblioteka przyczyniła się do wzrostu
świadomości czytelniczej dzieci.

12. Poznajemy ciekawe zawody - spotkanie z górnikiem.
W dniu 25.02.2014r. nasze przedszkole odwiedził górnik. Nasz
gość ubrany był w galowy mundur oraz miał czapkę z pióropuszem.
Górnik przybliżył dzieciom legendy związane z górnictwem: „Legenda
o św. Barbarze” „Legenda o Skarbku”, opowiedział również jak powstał
wielki skarb, jakim jest węgiel. Następnie uświadomił dzieciom jak
niebezpieczną pracę wykonują górnicy w kopalni. Dużo radości
przyniosło naszym przedszkolakom

ubieranie czapki z pióropuszem

i zabawy z węglem przyniesionym przez naszego gościa.
Spotkanie to przybliżyło dzieciom trud górniczej pracy oraz ich
poświęcenie dla nas wszystkich, każdego dnia, kiedy zjeżdżają do
kopalni.

13. Wycieczka do fabryki cukierków „Cukier- Lukier”.
Najmłodsze dzieci w naszym przedszkolu „Mali żeglarze” oraz
„Leśne

Ludki”

pojechały

dnia

28.02.2014r.

na

swoją

pierwszą

autokarową wycieczkę. Odwiedziły fabrykę cukierków „Cukier- Lukier”
we Wrocławiu. Dzieci zachwycone były wnętrzem sklepu - wszędzie na
półkach w kolorowych słoiczkach, papierkach znajdowały się cukierki o
przeróżnych smakach i kolorach, lizaki zachęcająco spoglądały na dzieci
i kusiły swoim wyglądem. Dzieci mogły poznać proces powstawania
słodyczy oraz każdy sam własnoręcznie mógł wykonać swojego lizaka.
Myślę, że dla naszych łakomczuchów taka cukrowa kraina pozostanie na
długo w pamięci.

Kubusiowe rady , czyli poczytaj mamo, poczytaj
tato…….
Zabawy na zimowe wieczory.
Wielu z nas kocha długie, zimowe wieczory, szczególnie wówczas,
kiedy możemy okryć się ciepłym kocem i popijać gorącą kawę, patrząc
na padający za oknem śnieg . To relaksuje... Ale nie nasze pociechy, dla
nich w taką pogodę trzeba wymyślić atrakcyjne zajęcia.

5 zabaw plastycznych
1. Konstrukcje z pudeł.
Przyda się duże pudło, np. po telewizorze, farbki, nożyce (nóż
tapicerski),

klej,

kolorowy,

papier,

tekturowe

kubeczki,

talerzyki

i papierowe torby. Z pudła możecie wyczarować bardzo wiele rzeczy:
statek kosmiczny, samolot, domek. Wytnijcie w nim otworki - okna,
pomalujcie każdą ze ścian na inny kolor, zaproponuj dziecku wycięcie
z kolorowego papieru różnych kształtów i ozdobienie nimi swojego
domku.
2. Rysowanie postaci.
Ułóż na podłodze duży kawałek tapety. Poproś dziecko, żeby się
na nim położyło i obrysuj je dookoła. Zadaniem malca będzie dorysować
szczegóły oraz pokolorować swoją postać na papierze.
3. Wytłaczane obrazki.
Przygotuj kilka par butów o różnych wzorach wytłoczonych na
podeszwie. Wyczyść je, jeśli są brudne. Zaproponuj dziecku, żeby
położyło kartkę na podeszwie każdego buta i zamalowało ją świecówką.
Powstaną bardzo różnorodne wzorki. Z takich wzorzystych kartek można
wycinać różne kształty i układać je w obrazki.

4. Robienie książki.
Jeśli Twój malec tryska pomysłami, opowiada Ci niestworzone
historie, wymyśla na poczekaniu różne postaci, ta zabawa będzie w sam
raz dla niego! Książkę możecie zrobić z pozszywanych ze sobą kartek,
z kartek włożonych do segregatora lub z zeszytu z białymi kartkami.
Poproś, żeby dziecko podyktowało Ci opowieść. Zapiszcie ją na dole lub
górze każdej ze stron. A potem niech dziecko uzupełni książeczkę
ilustracjami.
5. Lepienie.
To zajęcie dzieci bardzo lubią. A lepić można z plasteliny, masy
solnej, gliny. Tematem do ulepienia może być niemal wszystko warzywa i owoce do zabawkowej kuchni, ciasteczka z masy solnej, które
po wysunięciu można pomalować w dowolny kolor, koraliki i wiele innych
rzeczy.

5 zabaw w teatr
1. Przebieranki.
Pozwól dziecku przebrać się za różne postaci. Nie zabraniaj mu
poszperania we własnej szafie - niech malec wybierze z Twoich rzeczy
to, co przyda mu się, by wcielić się w wymyśloną postać. Po przebraniu
się zainicjuj zabawę, w której dziecko będzie musiało odtworzyć swoją
rolę.
2. Zabawa z pacynkami.
W teatrzyk możesz się bawić z dzieckiem nawet bez dodatkowego
wyposażenia, wystarczy schować rękę pod stół tak, żeby z nad jego
krawędzi wyglądała sama pacynka i teatrzyk gotowy! Aktorami w takim
teatrze mogą być również lalki i misie.

3. Inscenizacja bajki.
Ta zabawa wymaga więcej zaangażowania, bo do niej musicie
wszystko zaplanować: wybrać bajkę, stworzyć postacie, inscenizację,
dialogi. Ale czy samo przygotowanie się do takiej zabawy nie jest
świetną zabawą?
4. Zabawne minki.
Zaproponuj dziecku zabawę w odgadywanie, co oznacza wyraz
twarzy. Twoim zadaniem jest poprzez wyraz twarzy pokazywać różne
uczucia - strach, złość, lęk, zdziwienie, radość, zaskoczenie itp. A
zadaniem malucha jest prawidłowo nazwać co dana mina oznacza.
5. Konkurs recytatorski.
Udawajcie,

że bierzecie udział w konkursie na najlepsze

przeczytanie wiersza. Zadbaj też o odpowiednią otoczkę zabawy - niech
dziecko

ubierze

się

w

odświętny

strój,

wyjdzie

na

wcześniej

przygotowaną scenę, ukłoni się i zacznie recytować wiersz lub
opowiadać bajkę lub wymyśloną przez siebie historyjkę. Aby wszystko
się zgadzało z rzeczywistością, po występie dziecka nie może zabraknąć
oklasków. W ten sam sposób możecie się bawić w koncerty ze
śpiewaniem piosenek. Ta zabawa szczególnie przyda się wstydliwym
maluchom, które mają problem z publicznym wystąpieniem.

Kubusiowe łamanie głowy
czyli rusz głową przedszkolaku…….
1.Znajdź 8 różnic.

2.Narysuj po śladzie bałwanka.

Kubusiowe wiersze i opowiadania
czyli poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato……
„Nosek bałwanka” Marta Jakubowska
Pewnego zimowego dnia dzieci ulepiły bałwanka. Nosek zrobiły mu
z marchewki, oczy z guziczków a usta z czarnych węgielków. Na głowę
założyły mu czerwony kapelusz.
Bałwanek

wyglądał

prześlicznie.

Wieczorem

do

bałwanka

przyszedł zajączek. Usiadł na śniegu i długo patrzył na nosek bałwanka.
- Dlaczego mi się tak przyglądasz?- zapytał zdziwiony bałwanek.
- Twój nosek jest z marchewki, a ja od rana nic nie jadłem- odpowiedział
zajączek.
Przyjrzał się bałwanek uważnie zajączkowi. Był taki zmarznięty.
Potem spojrzał na swój nos, zastanawiał się chwilę, głową kręcił.
- Możesz zjeść tę marchewkę - odpowiedział w końcu.
- Dziękuję - powiedział zajączek do bałwanka i schrupał marchewkę.
Jednak bałwanek bez noska nie wyglądał już tak ślicznie. Zmartwił
się tym zajączek, za uchem się podrapał i pobiegł do lasu. Przyniósł
stamtąd piękną szyszkę. Umieścił zajączek na miejsce noska szyszkę i
uśmiechnął się do bałwanka. Bałwanek uśmiechnął się też. A rano
wszystkie dzieci uznały, że bałwanek z szyszkowym noskiem wygląda
najśliczniej.

Kubusiowe przysmaki
jeść…

Przepis

na

ryżowe

szyszki

od

czyli

co

cioci

lubimy
Sylwii.

Jest to jeden z moich ulubionych przepisów! Szyszki robi się
bardzo szybko, nie wymagają pieczenia i zawsze wychodzą bardzo
dobre. Polecam!
Składniki:
- 2 paczki ryżu preparowanego 2x50 gram
- 30 dag krówek
- ½ kostki margaryny
- 2 łyżki kakao

Wykonanie:
Margarynę i krówki roztopić w garnku, dodać kakao i ryż. Wszystko
razem wymieszać i szybko formować w dłoniach szyszki (masa dosyć
szybko stygnie).
Smacznego!

Kubusiowe żarciki
czyli, co wydarzyło się śmiesznego w naszym przedszkolu…….
Na zajęciach dydaktycznych w grupie „Kubusiowa załoga”
rozmawialiśmy na temat naszej najbliższej rodziny. Nawiązując do
tematu tygodniowego „Babcia i dziadek” zapytałam dzieci, ile lat może
mieć babcia lub dziadek. Olek po chwili zastanowienia odpowiedział :
„Tak chyba ze dwadzieścia!”.
Na tych samych zajęciach mówiliśmy o wyglądzie babci i dziadka.
Dzieci podawały charakterystyczne cechy wyglądu, głównie skupiliśmy
się na zmarszczkach. Po chwili zauważyłam, że Hania bacznie mi się
przygląda i z bezpośredniością mówi: „Ciociu, ty też masz zmarszczki!”.
Podczas przejażdżki autokarem podekscytowana grupa „Małych
żeglarzy” macha na powitanie do wszystkich napotkanych ludzi na
drodze. Nagle zauważają rowerzystę i też go pozdrawiają machaniem.
Lecz rowerzysta nie zwraca na dzieci najmniejszej uwagi. Dzieci dalej
nie rezygnują z prób zwrócenia na siebie uwagi. Rowerzysta dalej nic,
żadnego zainteresowania. Wreszcie zdenerwowana Lena stwierdza :
„On chyba usnął!”.
Na podwieczorku rozdawałam dzieciom owoce i czekoladowe
ciasteczka.

Wiedząc,

że

Milenka

nie

może

jeść

czekolady,

zaproponowałam, żeby zjadła tylko owoce. Milenka patrzy na mnie
smutnymi oczami i mówi : „Ale ciociu, ja tylko w nocy nie mogę jeść
czekolady!”.

