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Drodzy Rodzice !
Serdecznie witamy na stronach naszej przedszkolnej gazetki
w listopadzie i grudniu 2015 r .
Przed nami najpiękniejszy czas w roku, wspólne ubieranie choinki,
łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, a przede wszystkim spędzanie
tego czasu w gronie najbliższych.

Najserdeczniejsze życzenia:
cudownych Świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnego ciepła i wielkiej radości, pod żywą choinką dużo
prezentów,
Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję,
że Nowy Rok będzie szczęśliwszy.
……życzą pracownicy Przedszkola

Redakcja: Sylwia Zielińska

„Kubusiowe ploteczki”
czyli co wydarzyło się w listopadzie i w grudniu…….
1. Dzień Pluszowego Misia.
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Już po
raz kolejny w naszym przedszkolu obchodzony był „Światowy Dzień
Pluszowego Misia" w grupie dzieci 2 i 3 - letnich. Z tej okazji
przedszkolaki miały za zadanie przynieść do przedszkola pluszowe
misie. Zapoznaliśmy dzieci z krótką historią misia, a następnie
tańczyliśmy wesoło przy piosenkach, których głównym bohaterem był
miś; „Pluszowy miś”, „Misie szare”, „Ja jestem niedźwiadek” oraz „Jadą,
jadą misie”. Dzieci także rozwiązywały misiowe zagadki, układały puzzle
wykonywały poranną gimnastykę ze swoją maskotką. Na koniec
w swoich salach przedszkolaki wykonały prace plastyczne z misiami.

2. W rytmie deszczowej piosenki.
Dnia 09.11.2015r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs deszczowej
piosenki. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań i zdolności
muzycznych, kształcenie umiejętności prezentowania swoich uzdolnień
na szerszym forum .Zadaniem dzieci i cioć było przygotowanie układu
choreograficznego z parasolami. Przy dźwiękach takich piosenek jak np.
„Kropla deszczu” G. Fleszara czy „Parasolki” M. Koterbskiej dzieci mogły
zaprezentować

zdolności

taneczne.

Występy

budziły

zachwyt

publiczności ze względu na oryginalność pomysłów choreograficznych,
kompozycje taneczne, wdzięk i elegancję wykonania oraz jesienne
dodatki do ubioru. Dla dzieci oraz publiczności była to świetna zabawa,
dlatego każda grupa dostała gromkie oklaski oraz grupowe dyplomy.

3. Dzień Niepodległości.
Listopad jest szczególnym miesiącem. Na samym jego początku
w zadumie przystajemy nad grobami bliskich, wspominamy tych, którzy
odeszli. Potem przychodzi 11 listopada, święto najważniejsze dla
Polaków - Święto Niepodległości. Przedszkolaki z dwóch najstarszych
grup „Żeglarzy”

oraz „Złotych rybek” wraz z wychowawczyniami

przygotowały dla swoich młodszych kolegów oraz rodziców program
artystyczny o tematyce patriotycznej.
Wszystkie dzieci w galowych strojach wyglądały odświętnie i uroczyście.
Pięciolatki miały przypięte na piersi kotyliony w barwach narodowych.
Dzieci słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym,
symbolom walki o wolność. Recytatorskie i wokalne umiejętności
przedszkolaków nagrodzone zostały gromkimi brawami ze strony
przedszkolaków i rodziców.

4. Wizyta w teatrze.
Dnia 18.11.2015r. dzieci z grup „Elfiki” oraz „Dzielne lwy” wybrały się na
wycieczkę do Centrum Kultury Agora na przedstawienie „Mrówki
podróżniczki”. Spektakl dotyczył zasad bezpieczeństwa podczas jazdy
samochodem i konieczności zapinania pasów. Przedszkolaki bawiły się
fantastycznie. Najbardziej zachwyciły barwne stroje bohaterów oraz
przepiękna

scenografia.

wspaniałemu

humorowi

Dzieci

miały

przedstawienia.

ubaw

po

Po

pachy,

spektaklu

dzięki
żaden

przedszkolak nie zapomni zapiąć pasów, bo pamięta jak to się źle
skończyło

dla

Mrówek.

Dodatkową

atrakcją

było

z komisarzem Lwem, oficjalną maskotką Policji Dolnośląskiej.

spotkanie

5. Wizyta w szkole.
W czwartek 19.11.2015r. grupy dzieci pięcioletnich udały się z wizytą do
Szkoły Podstawowej w Kiełczowie. Celem wizyty było bliższe poznanie
szkoły, do której dzieci będą uczęszczać w najbliższym czasie. Dzieci
zostały bardzo miło przyjęte. Miały możliwość uczestniczyć w lekcji
języka polskiego prowadzonej w pierwszej klasie. Dzieci miały okazję
zobaczyć gdzie się znajduje i jak wyglądą sale lekcyjne, szatnia,
świetlica. Pełne wrażeń wróciły do przedszkola, by podzielić się swoimi
spostrzeżeniami z innymi przedszkolakami. Mamy nadzieję, że dzięki tej
wizycie, dzieci przekonały się na własne oczy, że w szkole jest
bezpiecznie, miło i niezwykle ciekawie i bez trwogi i lęku przekroczą
szkolne mury .

6. Koncert muzyczny.
Ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej jest wychowanie przez
sztukę. Dlatego też dzieci w naszym przedszkolu uczestniczyły
w koncercie muzycznym z kontrabasem w roli głównej. Dzięki koncertowi
dzieci przeniosły się do krainy jesiennej muzyki, w której było słychać
wiatr, deszcz, spadające liście. Piosenki śpiewane i grane przez
profesjonalistów stanowiły dla dzieci nie lada atrakcję. Największą frajdą
dla dzieci była gra na największym instrumencie smyczkowym kontrabasie.

7. Dzień życzliwości.
Bądź dla wszystkich życzliwy, a świat będzie szczęśliwy!
Takie przesłanie towarzyszyło wszystkim w czasie przygotowań do
obchodów Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień w naszym
przedszkolu. Aby mały człowiek nie wyrósł na dużego egoistę, trzeba od
najmłodszych lat uczyć go wrażliwości na potrzeby innych. Dzieci
w czasie zabaw i zajęć zastanawiały się co to jest koleżeństwo,
uprzejmość i życzliwość wobec rówieśników i dorosłych i jak można je
okazywać. Rozpoznając i nazywając własne uczucia przeżywane
w różnych sytuacjach uczyły się wczuwać w emocje innych, dzięki
czemu samodzielnie znalazły odpowiedź na pytanie: dlaczego warto być
życzliwym. Dodatkową atrakcją był konkurs fotograficzny - zdjęcie
dziecka z krasnalem Życzliwkiem. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplom oraz książeczkę o Wrocławiu.

8. Andrzejki.
"Hokus-pokus, czary-mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary.”
30 listopada w naszym przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera,
ponieważ świętowane były Andrzejki.
Andrzejki w naszym przedszkolu to już tradycja. Ten dzień był dniem
radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą
i dalszą przyszłość. Nie zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania
serduszek z imionami, wróżenia za pomocą kości, słodkich cukierków
z wróżbą na przyszłość itp. Oczywiście wszystkie wróżby traktowano
z przymrużeniem oka, jako pretekst do dobrej zabawy. Jednak większą
część andrzejkowych uroczystości wypełniały konkursy, tańce, pląsy
i zabawy przy muzyce.

9. Warsztaty w Castoramie.
Dnia 01.12.2015r. grupy „Żeglarze” oraz „Złote rybki” wzięły udział
w warsztatach w Castoramie w ramach programu "Majsterkowo".
Tematem zajęć było wykonanie przez dzieci indywidualnych tabliczek ze
swoimi inicjałami. Do przyklejenia miały dzieci gotowe elementy np.
kwiaty, figury geometryczne, słoneczka czy serca.
Uczestnictwo w takich przedsięwzięciach umożliwia dzieciom rozwijanie
zdolności

i

talentów

artystycznych,

usprawnianie

umiejętności

manualnych, a przede wszystkim przedszkolaki doświadczają, uczą się
nowych rzeczy, poznają nowe miejsca.

10.

Mikołajkowy Dzień Talentów.

Każde dziecko posiada określone predyspozycje i zainteresowania.
Dzieci potrzebują wsparcia, naprowadzenia, by mogły rozwinąć w sobie
prawdziwy talent.
Dnia 03.12.2015r. odbył się w naszym przedszkolu Mikołajkowy Dzień
Talentów. W tym dniu dzieci miały okazję zaprezentować swoje pasje
i zainteresowania. Dzieci mogły zaprezentować swoje recytatorskie,
wokalne, językowe, matematyczne, taneczne talenty. Obchody Dnia
Talentów to nie tylko okazja do zaprezentowania swoich wiadomości
i umiejętności, ale także okazja do dobrej zabawy integrującej
społeczność przedszkolną.

11.

Wizyta Świętego Mikołaja.

Wizyta świętego Mikołaja to oczekiwany dzień przez wszystkie dzieci.
Tegoroczna aura zasiała w serduszka przedszkolaków niepokój
i pytanie: czy uda i się Mikołajowi dotrzeć do naszego przedszkola? Ale
brak białego puchu nie zmylił Mikołaja i ku radości dzieci ten oczekiwany
przez cały rok Gość przybył do naszego przedszkola wraz z Elfem.
Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wysłuchał wielu piosenek i wierszy
przygotowanych

specjalnie

dla

niego.

Nie

zapomniał

również

o prezentach dla każdego dziecka, bo przecież małe dziecięce psoty
zawsze można wybaczyć. Przedszkolaki obiecały jednak, że postarają
się zachowywać grzecznie w przedszkolu i w domu.
Szkoda tylko, ze ten wyjątkowy Gość odwiedza nas tylko raz w roku....
Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą wspaniałą pamiątką tego spotkania.

12.

Spotkania jasełkowe z rodzicami.

Uroczystość Jasełek od lat wpisana jest do kalendarza uroczystości
organizowanych w naszym przedszkolu. Także i w tym roku nie obyło
się bez rodzinnego kolędowania. Głównym celem uroczystości było
wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego
Narodzenia, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Przedstawienia
we wszystkich grupach były wyjątkowe. Mali aktorzy bardzo długo
przygotowywali się do tego wydarzenia. Dzieci przebrane w kostiumy
postaci z Jasełek lub postaci zimowych recytowały teksty i śpiewały
kolędy i pastorałki. Występy w wykonaniu najmłodszych wprawiły
zaproszonych gości w prawdziwie świąteczny nastrój i uświadomiły,
dlaczego co roku, z niecierpliwością czekamy właśnie na te święta. Po
części artystycznej był czas na refleksję, poczęstunek i miłą pogawędkę.

13.

Warsztaty bożonarodzeniowe z rodzicami.

W drugiej połowie grudnia odbyły się w grupach „Malusie smerfusie” oraz
„Tygryski” warsztaty świąteczne z rodzicami. Po krótkim występie
artystycznym ,recytacji wierszyków i śpiewie zimowych piosenek ,rodzice
i dzieci przystąpili do wspólnej pracy - malowania szklanych bombek na
choinkę. Dzieci wraz z rodzicami zrobiły piękne bombki oraz łańcuchy na
choinkę, które z pewnością będą wspaniałą dekoracją w domach. Miłą,
świąteczną atmosferę umilał akordeon, na którym grała ciocia Justyna.
Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie. Bardzo nam miło,
że chcieliście u nas spędzić przedświąteczny czas.

Kubusiowe rady , czyli poczytaj mamo, poczytaj
tato…….
Chcesz być Rodzicem doskonałym
- sprezentuj dziecku na Nowy Rok cztery bezcenne prezenty.
Każde dziecko pod choinką znajduje co roku szereg upominków.
Są to najczęściej wymarzone lalki, klocki, inne zabawki lub słodycze.
W zamożniejszych rodzinach bywają komputery, drogi sprzęt sportowy,
markowe ubrania. Są to przedmioty, które choć dziś potrzebne z czasem
ulegają zniszczeniu, zużyją się i przestają cieszyć.
Co zatem ofiarować dziecku, aby dary przetrwały całe życie, aby
mógł je ofiarować każdy rodzic bez względu na zasobność portfela? Są
takie dary, które tylko my możemy naszym dzieciom dać, dary na które
każde dziecko z utęsknieniem czeka:

Zaufanie
Jeśli wierzysz w możliwości swojego dziecka, pomagasz mu
uwierzyć w siebie. Często powtarzaj dziecku: „Wiem, że potrafisz”,
a nigdy nie zwątpi, że może być inaczej. Za wiele lat, kiedy stanie przed
trudnym wyzwaniem na pewno przypomni sobie twoje słowa.

Czas
To czas poświęcony dziecku wyraża miłość i uczucie jakie żywimy
do niego. Im więcej mu czasu poświęcimy tym bardziej zaowocuje to
w przyszłości. Czas poświęcony dziecku wykorzystaj na:
1. słuchanie z uwagą, co chce ci powiedzieć;
2. czytanie odpowiednio dobranej do jego poziomu i zainteresowań
literatury;

3. wspólne działania nawet, jeżeli są to czynności tak prozaiczne jak
gotowanie czy naprawa zepsutego krzesła;
4. przebywanie

razem

dające

dziecku

uczucie

bliskości

i przynależności.

Zrozumienie
Jeśli Twoje dziecko popełni błąd, wysłuchaj go cierpliwie zanim
zaczniesz karać. Nikt nie jest doskonały, ani dzieci ani rodzice.

Entuzjazm
Bez względu na to, co razem robicie, sprzątacie czy idziecie grać w
piłkę, rób to z werwą i ochotą. Twój zapał i entuzjazm udzieli się dziecku.
W późniejszych latach, gdy dziecko stanie przed trudnymi zadaniami
i będzie musiał zmagać się z przeciwnościami w szkole czy w życiu
osobistym, z pewnością odnajdzie w sobie wystarczająco dużo energii
by wszystkiemu podołać. Entuzjazm bywa zaraźliwy. Wykorzystajmy to
i spowodujmy, że dziecko pod naszym wpływem, jak akumulator
zmagazynuje energię z której będzie czerpał siły przez całe życie.

Kubusiowe łamanie głowy
czyli rusz głową przedszkolaku…….

1.

Rozwiąż zimowe zagadki.

W czerwonym płaszczu nocą się skrada
I pod choinką prezenty składa.
Ma długą brodę, czapkę i laskę,
Odwiedza dzieci, co obchodzą
Gwiazdkę.

Drzewko to zawsze zielone,
Na czas Gwiazdki wystrojone,
Pod nim zaś Mikołaj Święty
Pozostawił nam prezenty.

Kiedy mrozik szczypie,
Kiedy śnieżek pada,
Każdy ją natychmiast
Na głowę zakłada.

Płozy, deski, sznurek,
Podejdźmy pod górę!
W dół szybko jak strzała,
Zabawa wspaniała!

2.

Wykonaj polecenie z obrazka.

Kubusiowe wiersze i opowiadania
czyli poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato……
Zabawa paluszkowa
Stajenka autor: (Katarzyna Tomiak – Zaremba)
Daleko za miastem stoi stajenka,
(dłonie złączone opuszkami palców tworzą „daszek”)
w stajence czuwa Maryja Mateńka,
( podniesienie palca wskazującego jednej dłoni)
obok niej Józef Dziecię dogląda,
(podniesienie palca wskazującego drugiej dłoni , ustawienie obok
pierwszego)
osiołek z wołem do szopki zagląda,
( przyłożenie dłoni do głowy, palcami wskazującym i środkowym
utworzenie „uszu”)
z oddali biegną już pastuszkowie ,
( palcami wskazującym i środkowym prawej dłoni naśladowanie
„chodzenia” po przedramieniu lewej ręki)
z dalekich krajów idą królowie.
(palcami wskazującym i środkowym lewej dłoni naśladowanie
„chodzenia” po przedramieniu prawej ręki)

Kubusiowe przysmaki

czyli co lubimy

jeść…
Pierniczki świąteczne można wykorzystać jako ozdoby choinkowe lub
prezent dla najbliższych.
Składniki:

1/4 szklanki miodu

80 g masła

1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru pudru

1 jajko

2 i 1/4 szklanki mąki pszennej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika

opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pierniczki mają
ciemniejszy kolor)
Miód i masło podgrzać w garnuszku, przestudzić. Dodać pozostałe
składniki i wyrobić lub zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie,
schłodzić (będzie się lepiej wałkowało).
Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko podsypując mąką
(grubsze pierniczki są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać
pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia.
Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 10
minut w temperaturze 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt
kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić na
kratce.
Lukrować lub dekorować czekoladą po upieczeniu.
Pierniczki po upieczeniu są twarde, później zmiękną (należy je
przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku). Bardzo długo
i dobrze się przechowują (nawet kilka miesięcy). Można upiec je kilka
tygodni przed świętami, lukrowanie zostawiając na później.

Kubusiowe żarciki
czyli, co wydarzyło się śmiesznego w naszym przedszkolu…….
Grupa dzieci 3-letnich „Elfiki” rysuje na zajęciach mazakami.
Zauważyłam, że niektóre mazaki są niezatkane. Pytam więc dzieci
dlaczego należy zatykać mazaki. Tymek odpowiedział: „Żeby nie uschły”.
W czasie zabawy dowolnej „Elfiki” bawią się klockami. Widząc, że
Filip Sz. ma katar kazałam chłopcu iść do łazienki wydmuchać nos.
Jednak Filip nie chcąc przerywać zabawy poprosił Filipa K., aby
przyniósł mu chusteczkę. Filip K. nie wyraził sprzeciwu i podał Filipowi
Sz. chustkę. Filip oczyścił nos. Mówię więc do chłopca: „Co powinieneś
teraz powiedzieć?” mając nadzieję, że podziękuje koledze. Jednak Filip
bez

zastanowienia

powiedział

podając

chusteczkę

koledze:

„Wyrzucisz?”.
Na zajęciach dydaktycznych grupa „Żeglarzy” rozmawia na temat
dokarmiania ptaków w czasie zimy. Ciocia Klaudia postanowiła
przypomnieć dzieciom nazwy ptaków zimujących w Polsce. Pokazując
gila spytała: „Jak nazywa się ten ptak?”. Patryk szybko odpowiedział:
„Glut !!”.

