Drodzy Rodzice!
Serdecznie witamy w marcowym i kwietniowym numerze naszego pisemka.
Składamy serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju ,
serdecznych spotkań w gronie Rodziny

życzy Dyrekcja oraz Personel Przedszkola

Dzielimy się nadzieją i radością ze zbliżającej się wiosny, która przyniesie nowe
siły, energię , zapał do pracy oraz interesujące pomysły na ciekawe zajęcia i
zabawy z naszymi dzieciakami. W realizacji tych zadań pomogą nam i Państwu
artykuły i porady zamieszczone w naszej gazetce.

Redakcja Gazetki
Sylwia Zielińska

„Kubusiowe ploteczki”
czyli co wydarzyło się w marcu i kwietniu…….
1.

Lekcje biblioteczne w najstarszych grupach.

Najstarsze grupy w naszym przedszkolu „Kubusiowa załoga” oraz
„Wesołe żabki” miały okazję uczestniczyć w zajęciach bibliotecznych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Psim Polu oraz bibliotece w Szkole
Podstawowej w Kiełczowie. Na lekcji dzieci odszukiwały wiosenne oznaki na
przedstawionych rysunkach, wykonywały papierowe żonkile oraz słuchały
bajki „Wiosna w Dolinie Muminków” czytanej przez panią bibliotekarkę. Pani
opowiedziała także o swojej pracy, pokazała księgozbiory biblioteczne oraz
uświadomiła dzieciom jak ważne jest czytanie książek.

2.

Światowy Dzień Pisarzy i Poetów.

Dnia 13.03 2014r. obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Pisarzy i Poetów.
Każde dziecko, które chciało wystąpić w konkursie miało za zadanie
przygotować wybrany wiersz albo fragment prozy. Dzieci z chęcią
i zaangażowaniem włączyły się do konkursu. Można było usłyszeć wiersze
J. Brzechwy, J. Tuwima oraz D. Gellner. Na wszystkie dzieci czekały dyplomy
oraz burze oklasków.

3.

Światowy Dzień Morza w grupie „Leśne Ludki”.

Dnia 17.03.2014 r. dzieci z grupy 3 - latków obchodziły Dzień Morza.
Dzieci poznały między innymi ubiór marynarza, charakterystyczne dla
środowiska morskiego rośliny i zwierzęta oraz budowę statku. Uczestniczyły
w różnych zabawach i konkursach związanych z morską tematyką. Na koniec
każda grupa miała przygotować projekt statku pirackiego.

4.

Pierwszy Dzień Wiosny.

Wiosna jest chyba najpiękniejszą porą roku, na którą wszystkie
przedszkolaki z niecierpliwością czekają. Pierwszy Dzień Wiosny przypada na
21 marca i jest to dzień, w którym tradycja każe pożegnać długą i mroźną
zimę, a przywitać nową cieplejszą wiosnę. Ze względu na prawdziwą wiosenną
pogodę przywitaliśmy wiosnę w ogrodzie przedszkolnym. Na początku ciocia
Kasia przeczytała list od Pani Wiosny. Zadaniem dzieci było wykonanie zadań,
które zostawiła Pani Wiosna. Były zagadki, szukaliśmy oznak wiosny
w ogrodzie oraz przeciągaliśmy linę ( walka zimy z wiosną). Spędziliśmy ten
dzień na wspólnej zabawie, uśmiechnięci i radośni pod czujnym okiem Pani
Wiosny.

5.

Wycieczka do Muzeum Farmacji we Wrocławiu.

Dnia 25.03.2014 r. najstarsze grupy w naszym przedszkolu
odwiedziły Muzeum Farmacji. Jest to Muzeum poświęcone historii nauki
i rozwojowi wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia. Podkreśla to
chronologiczny układ ekspozycji. Dzieci mogły obejrzeć prezentowaną
w piwnicy pracownię alchemika, renesansową aptekę na parterze,
wystawę poświęconą lekom naturalnym, dawnym narzędziom do
produkcji środków leczniczych. Dzieci mogły dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy na temat wytwarzania i produkcji leków dawniej i dziś.

6.

„Przygoda niegrzecznej żabki” czyli ciocie na scenie.

Dnia 28.03.2014 r. w związku ze Światowym Dniem Teatru ciocie
zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne w przedstawieniu
„Przygoda niegrzecznej żabki”. Tematem przewodnim utworu było
nieposłuszeństwo żabki wobec swojej mamy. Mała żabka postanowiła
sama pójść na spacer, co skończyło się przykrymi konsekwencjami.
Ciocie z lekką tremą ale z pełnym zaangażowaniem wcieliły się
w łąkowe postacie: żabki, bociany, zające, motylki i pszczółki. Myślę, że
zarówno dla dzieci jak i dla cioć była to duża frajda i znakomita zabawa.

7.

Warsztaty wielkanocne w grupie „Wesołe żabki”.

Kiedy wiosna już zagościła w naszym przedszkolu, zaczął się
czas świątecznych przygotowań i dekoracji. Właśnie z tej okazji
„Wesołe żabki” zaprosiły swoich rodziców do przedszkola, by wspólnie
z nimi przygotować świąteczne kartki. Rodzice oraz dzieci wykazały się
dużą kreatywnością i pomysłowością. Każda kartka była oryginalna
i jedyna w swoim rodzaju. Ale oczywiście najważniejszy był czas
spędzony ze swoją pociechą.

8.

Światowy Dzień Zdrowia w grupie „Kubusiowa załoga”.

Dnia 09.04.2014r. w grupie „Kubusiowa załoga” miał miejsce
Światowy Dzień Zdrowia. Na początku ciocie zaproponowały dzieciom
obejrzenie prelekcji multimedialnej pt. „Jak dbać o zdrowie”. Ze względu
na prowadzoną w naszym przedszkolu profilaktyką dzieci posiadają
rozległą wiedzę na temat zdrowego trybu życia, odpowiedniego
odżywiania oraz higieny własnego ciała. Dzieci aktywnie i z pełnym
zaangażowaniem uczestniczyły w pokazie. Następnie dzieci oraz ciocie
przy dźwiękach muzyki Dance ćwiczyli wspólnie aerobik.

9.

Wiosenne kanapki.

Wiosna to pora roku, która daje nam dużo możliwości
smakowych. Mamy świeże nowalijki: rzodkiewkę, sałatę, ogórki,
pomidory, szczypiorek. Wszystkie te produkty doskonale nadają się na
wiosenne kanapki. Grupa „Smerfy” oraz „Wesołe żabki” ochoczo
przystąpiła do pracy. Każde dziecko mogło stworzyć własną, oryginalną
kanapkę z produktów, które lubi. Najlepiej wszystko smakuje, kiedy
możemy sobie zrobić sami to na co mamy ochotę. Mam nadzieję, że
ciocie zaszczepiły w dzieciach talent kucharski i przyjemność
z przebywania w kuchni.

10.
Dnia

Konkurs czytelniczy „Za górami, za lasami”.
11.04.2014 r. w grupie „Kubusiowa załoga” został

zorganizowany konkurs czytelniczy „Za górami, za lasami”. Zadaniem
konkursowym było przygotowanie wspólnie z rodzicami wybranego
fragmentu opowiadania lub baśni i zaprezentowanie go na forum grupy.
Dzieci podeszły do zadania bardzo profesjonalnie. Wysłuchaliśmy np.
bajki o przygodach Scooby Doo, o lokomotywie „Tomek i przyjaciele”
oraz o zwierzętach na farmie. Dzieci biorące udział w konkursie
otrzymały pamiątkowe książeczki oraz dyplomy. Mamy nadzieję, że
propozycje z naszej strony (wycieczki do biblioteki, zorganizowanie
przedszkolnej biblioteki, konkursu czytelniczego) przyczynią się do
wzrostu świadomości czytelniczej dzieci.

11.

W poszukiwaniu gniazda wielkanocnego czyli dzień

z jajem.
Dnia

14.04.2014r. w grupie „Smerfy” został przeprowadzony

„Dzień z jajem”. Mama Łukasza postanowiła pobawić się ze
„Smerfami”, więc przygotowała dla dzieci ciekawe zajęcia. Tematem
przewodnim

zajęć

były

wielkanocne

zwyczaje.

Dzieci

podczas

próbowania wielkanocnych potraw poznawały smaki Wielkanocy,
rozwiązywały zagadki słowne oraz słuchowe. Na zakończenie szukały
prezentów

zostawionych

wielkanocnego zająca.

w

ogrodzie

przedszkolnym

przez

12.

Śniadanie wielkanocne
W przedszkolu rodzinnie spędzamy święta…

Dnia 17.04.2014 r. w naszym przedszkolu już tradycyjnie
zorganizowaliśmy

Śniadanie

Wielkanocne

dla

wszystkich

dzieci

i personelu. Ciocie Marysia i Mariola przygotowały tradycyjne śniadanie
wielkanocne z jajkiem, białą kiełbaską oraz świątecznymi babkami
i czekoladowymi zajączkami. O znaczeniu tych pokarmów, jako
symbolach świątecznych, dzieci dowiedziały się wcześniej na zajęciach
od swoich cioć. Przed rozpoczęciem posiłku ciocia dyrektor złożyła
wszystkim ciepłe życzenia. Ten dzień miał wyjątkowy charakter: dzieci
śpiewały piosenki świąteczne i bawiły się w zabawy związane
z tradycjami wielkanocnymi.

13.

Światowy Dzień Ziemi.

Dnia 22.04.2014r. w przedszkolu obchodziliśmy "Światowy Dzień
Ziemi". Zgodnie z koncepcją pracy przedszkola ekologia jest jedną
z kwestii priorytetowych w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia.
Celem zajęć było zapoznanie dzieci z potrzebą dbania o nasze
środowisko oraz rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na
Ziemi. Poprzez prezentację multimedialną , rozmowy, wspólne zabawy
ciocie uświadomiły dzieciom jak ważne jest nasze środowisko,
segregacja śmieci oraz oszczędzanie wody oraz światła.

14.

Zajęcia otwarte w grupie „Smerfów”.

Dnia 23.04.2014 r. odbyły się zajęcia ruchowe z rodzicami pt.
„Baraszkowanie na dywanie – bawimy się razem”. Zajęcia te były
prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Na
zajęcia przybyli rodzice, którzy dzielnie ćwiczyli ze swoimi pociechami.
Można było zauważyć, że W. Sherborne przyniosła wszystkim dużo
radości i zadowolenia. Każde dziecko podczas zajęć pokazało swoje
możliwości

i

umiejętności,

czuło

się

bezpiecznie

podczas

wykonywanych ćwiczeń. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach.
Rodzice mieli możliwość zobaczenia, co dzieci robią w przedszkolu
a także jaki metodami prowadzone są zajęcia.

Kubusiowe rady , czyli poczytaj mamo, poczytaj
tato…….
10 SPOSOBÓW NA NUDĘ
Kiedy zdarzą się pochmurne, zimne, deszczowe dni, stoimy
z dziećmi w korku lub w kolejce do lekarza, niełatwo opanować energię
kilkuletniego brzdąca. Jest jednak wiele sposobów na ciekawe
spędzenie czasu, które przyniosą wiele radości zarówno dzieciom, jak
i rodzicom. Dadzą możliwość ciekawej rozrywki, wzmocnią więzi
między dziećmi i rodzicami, dostarczą wielu niezapomnianych chwil.
Oto one:

5 zabaw ruchowych:
TOR PRZESZKÓD – Do tej zabawy przydadzą się wielkie poduchy,
tekturowe pudła, stoliki, pod którymi można się przeciskać. Polega ona
na przeciskaniu się i lawirowaniu między przeszkodami. Przy takim
zajęciu szybko minie całe popołudnie.
LISIE OGONKI – Uczestnicy dostają ogonki z kawałka sznurka albo
tasiemki i przeplatają je przez tylną szlufkę w spodniach lub zatykają za
pasek. Należy biegać i zebrać jak najwięcej ogonków. Aby wygrać,
trzeba zachować swój ogonek.
ZAPASY NA DYWANIE – Zasadą tej zabawy jest wypchnięcie
przeciwnika poza dywan. W czasie zapasów kilkulatek doświadcza
poczucia siły, a to pomaga mu czuć się pewniej.
DOMOWY FITNESS – Wypowiadamy magiczną formułę „ To jest taka
gra, rób dokładnie to, co ja” i wymyślamy ćwiczenie – pozostałe osoby
naśladują je.

KELNERZY NA START – Przerzucamy ściereczkę przez jedną rękę,
a w drugą chwytamy

plastikowy talerz napełniony

piłeczkami

pingpongowymi lub nadmuchanymi do połowy balonami. Kelner musi
donieść „potrawę” jak najszybciej do stolika. Podczas tej zabawy
maluch doskonale ćwiczy równowagę.
5 zabaw umysłowych:
PRAWDA CZY FAŁSZ? – Zabawa polega na wymyślaniu absurdalnych
twierdzeń, np. „ Koty szczekają – prawda czy fałsz?”, „ Krowy piją
mleko – prawda czy fałsz?” na przemian z prawdziwymi i proszeniu
dziecka, aby korygowało błędy.
GRA W LITERKI – Wymyślamy jak najwięcej słów na określoną literę.
Taka zabawa rozszerza słownictwo przedszkolaka i przygotowuje go do
nauki pisania.
Z CZEGO SKŁADA SIĘ CZŁOWIEK? – Staramy się przypomnieć sobie
jak najwięcej elementów, z których składa się jakiś przedmiot, np.
szafa,

dom,

samochód.

Tego

typu

zadania

ćwiczą

myślenie

analityczne, pomagają rozdzielić w myślach całość na mniejsze części .
KTO

PIERWSZY

ZOBACZY…

-

Podczas

spaceru

ćwiczymy

spostrzegawczość, bawiąc się w zabawę „Kto pierwszy zobaczy, np.
psa, małego chłopca, panią w kapeluszu itp.” Dzięki tej zabawie dziecko
uczy się obserwować otoczenie i zwracać uwagę na szczegóły.
WIDZĘ MOIM OKIEM SZPIEGA – Wybieramy przedmiot znajdujący się
w pobliżu i opisujemy go maluchowi tak, aby umiał zgadnąć, co mamy
na myśli. Dzięki tej zabawie kilkulatek uczy się spostrzegawczości
i klasyfikowania rzeczy.

Kubusiowe łamanie głowy
czyli rusz głową przedszkolaku…….
W wielkanocnym koszyczku

Choć już Święta blisko

leżeć będą sobie.

wiatr na dworze dmucha.

Zanim je tam włożę,

Na talerzu, w domu

ślicznie je ozdobię.

kiełkuje…….

Zagląda ciekawie
przez okienko – słonko.
Bo też chce zobaczyć koszyk ze …….

Kubusiowe wiersze i opowiadania
czyli poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato……

Bajeczka wielkanocna

AGNIESZKA GALICA

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki
wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęty wychylać się z
pączków.
- Jeszcze chwilę - mruczały wierzbowe Kotki - daj nam jeszcze pospać,
dlaczego już musimy wstawać?
A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
- Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a
ja mam jeszcze tyle roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce
powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka - puk,
puk! i przygrzewało mocno.
- Stuk-stuk! - zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej
skorupki wygramolił się malutki Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i
przewiązało czerwoną kokardką.
- Najwyższy czas - powiedziało - to dopiero byłby wstyd, gdyby
Kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało
promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego
Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.
- Co się stało, co się stało? - Zajączek przecierał łapką oczy.

- Już czas, Wielkanoc za pasem - odpowiedziało Słońce - a co to były
za święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest
jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.
- Kogo? Kogo? - dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
- Kogo? Kogo? - popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w
trawie.
- Kogo? Kogo? - szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. I wtedy Słońce
przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.
- To już święta, święta - szumiały wierzbowe Kotki, słońce głaskało
wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:

W wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem Baranek,
A Kurczątko z Zającem
Podskakuje na łące.
Wielkanocne Kotki,
Robiąc miny słodkie,
Już wyjrzały z pączka,
Siedzą na gałązkach,
Kiedy będzie Wielkanoc?
Wierzbę pytają.

Kubusiowe przysmaki

czyli co lubimy

jeść…
Przepis na sałatkę brokułową wg pomysłu cioci Sandry.
Składniki:

Sos czosnkowy:

- ugotowane różyczki brokuła

-3 ząbki czosnku

- szynka konserwowa

-2 łyżki śmietany

- ogórek zielony

-2 łyżki majonezu

- kostka sera feta.

-przyprawy: sól, pieprz, oregano.

Wszystkie składniki pokroić w kostkę i wymieszać z sosem
czosnkowym.

Smacznego!!

Kubusiowe żarciki
czyli, co wydarzyło się śmiesznego w naszym przedszkolu…….
„Kubusiowa załoga” w szatni ubiera się do wyjścia na plac
przedszkolny. Wojtek chcąc, abym pomogła mu włożyć bluzkę do
spodni podchodzi do mnie i mówi: „Ciociu, czy możesz mnie
zaportkować?”.
Grupa

„Wesołe

żabki”

postanowiła

zrobić

cioci

Sandrze

niespodziankę i przygotowała dla niej przedstawienie. Ciocia jako
honorowy gość wysłuchała wiersze patriotyczne, hymn Polski oraz
hymn Unii Europejskiej w wykonaniu swoich podopiecznych. Za
przygotowaną niespodziankę każde dziecko zostało przez ciocię
obdarowane buziakiem. Na drugi dzień podchodzi do cioci Tosia i mówi
rozczulająco: „Ciociu, ja tego buziaka czuję jeszcze dzisiaj……..”

Podczas przedstawienia pt. „Wars i Sawa” aktorka poprosiła
dzieci

o

pomoc.

Do

wykonania

zadania

zgłosiło

się

czworo

przedszkolaków : trzy dziewczynki i jeden chłopiec Olek z grupy
„Pirackie kotki”. Dzieci musiały zatańczyć do muzyki taniec kwiatków.
Widząc zniechęcenie Olka aktorka zapytała chłopca, czy ma ochotę
zatańczyć. Znudzony Olek odpowiedział: „No dobra spróbuję to jakoś
wytrzymać !”. Jednak , kiedy prowadząca zaczęła zakładać na głowy
dziewczynek

kwiaty,

a

na

głowę

Olka

niebieskiego

chabra,

przestraszony chłopiec krzyknął „Ja już dłużej tego nie wytrzymam!!!!!”.

