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Drodzy Rodzice !
Serdecznie witamy na stronach naszej przedszkolnej
gazetki w Styczniu i lutym.
Zachęcamy do lektury naszego pisemka, w którym znajdziecie Państwo
relacje z uroczystości i ciekawych wydarzeń, które miały miejsce
w naszym przedszkolu.
Zima kojarzy nam się przede wszystkim ze śniegiem i mrozem. Niestety
często płata nam figle. Także i w tym roku aura nie sprzyja zimowym
zabawom i przypomina raczej bezśnieżną, deszczową jesień.
Zima i dzieci
Autor: Bożena Forma
Przybyła zima
na wielkich sankach
i ulepiła z dziećmi
bałwanka.
Tunel ze śniegu
wyczarowała,
śniegowe gwiazdki
wszystkim rozdała.
Wołają dzieci
do pani Zimy:
- Bardzo cię Zimo
wszyscy lubimy.

REDAKCJA GAZETKI: Sylwia Zielińska

„Kubusiowe ploteczki”
czyli co wydarzyło się w styczniu i w lutym…….
1. Dzień koloru niebieskiego.
Kiedyś tęcza zeszła z nieba pomalować świat … I od tamtej pory
poznajemy kolory. „Niebieski Dzień” w naszym Przedszkolu, należał
naprawdę do udanych. W tym dniu przyszliśmy ubrani do przedszkola na
niebiesko. Wcale nie było nam zimno ani smutno, a to za sprawą tego
właśnie koloru i dnia, w którym mogliśmy się wspólnie cieszyć, bawić,
śmiać i pracować. Tego dnia szukaliśmy „niebieskości” w przedszkolnym
otoczeniu (co wcale nie było dla nas trudne), śpiewaliśmy, tańczyliśmy,
bawiliśmy się oraz pokazywaliśmy niebieskie zabawki i maskotki . Każdy
otrzymał na zakończenie zabawy niebieski balon.

2. Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego.
Dnia 15 stycznia grupy; „Elfiki”, „Dzielne lwy”, „Żeglarze” oraz
„Złote rybki” udały się na wycieczkę do Muzeum Przyrodniczego we
Wrocławiu. Głównym zadaniem wszystkich muzeów przyrodniczych jest
gromadzenie materiałów. We wrocławskim Muzeum Przyrodniczym
zasoby muzealne gromadzone są od 1811 roku. Dzieci mogły zobaczyć
wystawy stałe: świat roślin, świat zwierząt, owady i człowiek oraz układ
kostny kręgowców. Dzieci z zainteresowaniem podziwiały eksponaty
muzealne,

zarówno

olbrzymi

szkielet

płetwala

błękitnego,

jak

i najmniejsze owady świata . Najbardziej spodobał się dzieciom szkielet
słonia indyjskiego.

3. Przegląd piosenki zimowej.
Zimy za oknem nie widać, ale w poniedziałek 18 stycznia wróciła
do

naszego

przedszkola.

Zorganizowaliśmy

przegląd

piosenki

zimowej pt. "Bałwankowe śpiewanie", w którym wzięły udział wszystkie
grupy przedszkolne. Celem konkursu było m.in. wspieranie umiejętności
wokalnych dzieci, umożliwienie prezentacji ich umiejętności oraz
propagowanie

kultury

muzycznej.

Dzieci

przedstawiły

przed

publicznością bardzo ciekawy i bogaty repertuar z piosenką zimową w tle
np. „Biała zima”, „Tupu tup po śniegu” oraz „Zima, zima”. Na
zakończenie

maluchy

otrzymały

grupowe

dyplomy.

Wszystkim

przedszkolakom gratulujemy odwagi, umiejętności wokalnych oraz
życzymy, aby Wasze talenty były w dalszym ciągu rozwijane
i odpowiednio pielęgnowane.

4. Dzień śniegu.
Dnia 19 stycznia doczekaliśmy się znikomych opadów śniegu, na
który dzieci z wielką niecierpliwością czekały. Była to świetna okazja do
tego, aby pobawić się na zajęciach, wykorzystując śnieg do zabaw
badawczych. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały
oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które
pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości.
Dzieci między innymi badały co tonie, a co pływa; co się rozpuszcza
w wodzie. Każde dziecko mogło obserwować, jak śnieg zachowuje się
pod wpływem wyższej temperatury, co dzieje się ze śniegiem
posypanym solą. Dzieci były bardzo przejęte rolą badaczy, aktywnie
brały udział w zabawie, a na koniec podzieliły się z innymi wnioskami
wyciągniętymi w trakcie zabawy.

5. Dzień pingwina.
Czerń i biel były kolorami dominującymi w dniu 20 stycznia, a to za
sprawą "Dnia Pingwina". Na początku zadaniem dzieci z młodszych grup
było odnalezienie na salach i bawialni zagadek, które zostawił pingwin.
Następnie ciocia Agatka przeczytała krótkie opowiadanie o pingwinim
jaju , a zadaniem dzieci było ułożenie historyjki obrazkowej. Nauczycielki
ciekawie opowiadały o życiu i zwyczajach tych ptaków. Dużo radości
i śmiechu dostarczyły zabawy taneczne przy piosenkach o pingwinach.
Ponieważ pingwiny jadają przeważnie rybki nie mogło zabraknąć zabawy
wędkarskiej. Dzieci także w swoich salach tworzyły pingwiny na rolce
papierowej oraz prace plastyczne z pingwinem w roli głównej.

6. Bal karnawałowy.
"Dziś w przedszkolu śpiew i tańce, tańczą różne przebierańce..."
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla
dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla dzieci
bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele
tygodni. W naszym przedszkolu taki bal odbył się 22 stycznia.
Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się
w rytm muzyki. Dziewczynki ubrane były w balowe suknie księżniczek
czy też wróżek, zaś chłopcy najczęściej wybierali strój Spidermana,
Batmana czy pirata. Podczas trwania zabawy odbyły się różne quizy
i konkursy. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym
pociechom, a to było głównym celem naszego balu. W trakcie
karnawałowych szaleństw można było się posilić babeczką pieczoną
przez ciocię Mariolę.

7. Dzień wesołego wróbelka.
Zima to trudny czas dla ptaków, ale z naszą pomocą przetrwają ją
na pewno łatwiej. O skrzydlatych przyjaciołach jak co roku pamiętają
nasze przedszkolaki.
Dzieci z najmłodszych grup obchodziły 25.01.2016r. dzień wesołego
wróbelka. Maluchy zadbały o to, aby ich skrzydlaci przyjaciele podczas
tegorocznej, mroźnej zimy nie były głodne. W przedszkolnym ogrodzie
dzieci zawiesiły karmniki, do których wsypały ptasie smakołyki. W czasie
zajęć

na

bawialni

dzieci

obejrzały

prezentację

multimedialną

„Dokarmiamy ptaki” oraz bajkę o wróbelku Elemelku. Następnie „Elfiki”
zaśpiewały i zatańczyły piosenkę „Głodny ptaszek”. Każde dziecko
zabrało do domu własnoręcznie wykonany karmnik z opakowania po
mleku.

8. Dzień pizzy w przedszkolu.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy nasze maluchy przystąpiły
do wspólnego wykonania pizzy. Przygotowanie dania rozpoczęła ciocia
Marysia, która wyjaśniła dzieciom jakie składniki są potrzebne do
wykonania ciasta, a następnie z ich pomocą przyrządziła spód pizzy oraz
sos. Następnie przedszkolaki pomagały we wzbogacaniu pizzy w swoje
ulubione

składniki:

pieczarki,

szynka,

papryka

oraz

żółty

ser.

Zwieńczeniem spotkania była oczywiście degustacja podczas której – ku
wielkiej uciesze wszystkich – nie obyło się bez dokładek. Wszyscy
zgodnie stwierdzili, że pizza była bardzo smaczna, bo zrobiona
samodzielnie.
Mniam, mniam…

9. Wizyta stomatologa w przedszkolu.
„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,
Tak się zaczyna wielka przygoda”.
W

dniu10.02.2016r.

w

naszym

przedszkolu

miało

miejsce

niecodzienne wydarzenie. Naszych przedszkolaków odwiedzili mama
i tata Filipa K. z grupy „Elfiki”. Pan stomatolog w bardzo przystępnej
i ciekawej formie przedstawił sposób dbania o piękny i zdrowy uśmiech.
Dzieci dowiedziały się co to jest próchnica i dlaczego psują się zęby oraz
jak prawidłowo należy je czyścić. W ramach działań praktycznych
przedszkolaki miały możliwość samodzielnie wyszczotkować dużą
plastikową szczękę, którą przyniósł pan dentysta. Mamy nadzieję, że
spotkanie to zmotywuje wszystkie dzieci do systematycznego dbania
o swoje zęby. Na koniec spotkania dzieci otrzymały naklejki oraz
kolorowanki. Bardzo dziękujemy rodzicom za przybycie i pogadankę.

10.

Walentynki.

W poniedziałek 15 lutego dzieci z naszego przedszkola obchodziły
Walentynki, które były okazją okazywania sobie uczuć i nazywania ich.
W tym dniu przedszkolaki wypowiadały się o znaczeniu słów szczęście,
miłość,

przyjaźń.

towarzyszyły

nam

Wszyscy
przez

fantastycznie
cały

wyklejaliśmy. Nie zabrakło też

się

bawiliśmy.

Serca

dzień-malowaliśmy, wycinaliśmy,
wesołych walentynkowych zabaw

i konkursów. Przez cały tydzień działała poczta walentynkowa. Dzieci
przygotowywały walentynki dla swoich sympatii w domu i w przedszkolu.
Rysowaliśmy także bajkę o „Czerwonym Kapturku” oraz projektowaliśmy
stroje z kolorem czerwonym w roli głównej. Następnie odbył się bal
zakochanych, co widać na załączonym zdjęciu.

11.

Dzień Babci i Dziadka.

W lutym została zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka w poszczególnych grupach. Dzieci zaprosiły do
przedszkola swoje kochane babcie i dziadków. Przygotowały dla nich
specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła się w oku. To były
naprawdę wyjątkowe dni, pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe
i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak
ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Po
części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na herbatę i kawę
oraz słodki poczęstunek. A na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci
wręczyły

swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie

przygotowane prezenty.

12.

Dzień kota.

Dzieci z naszego przedszkola obchodziły nietypowe święto „Święto
Kota”. Z tej okazji przedszkolaki uczestniczyły w „kocich zabawach":
malowały czworonogi, maski kocie, same też zamieniały się w kociaki,
pokonywały koci tor przeszkód, oglądały ilustracje przedstawiające
milusińskie zwierzątka. Niespodzianką była krótka inscenizacja na
podstawie wiersza pt. „Chory kotek” w wykonaniu cioć z młodszych grup.
Celem obchodów było propagowanie szacunku dla kotów, nie tylko tych
rasowych, zwrócenie uwagi na rolę kota w życiu człowieka oraz pomoc
kotom, które jej potrzebują. Nasze przedszkole w bieżącym roku
szkolnym uczestniczy w akcji „Kochamy zwierzaki”. Zorganizowaliśmy
zbiórkę

karmy

dla

kotów,

żwirku

oraz

pieniążki

z

kiermaszu

bożonarodzeniowego przeznaczyliśmy na schronisko w Rakowie.

13.

Koncert muzyczny w przedszkolu.

W poniedziałek 29 lutego nasze przedszkolaki uczestniczyły
w kolejnym koncercie z cyklu " Spotkania z muzyką". Gościem
specjalnym koncertu była pani Monika ze swoim instrumentem
muzycznym - altówką. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z budową
instrumentu, dowiedziały się do jakiej rodziny on należy, a przede
wszystkim

miały

możliwość

wysłuchania

jego

brzmienia.

Nasze

przedszkolaki mogły zachwycić się takimi utworami , wygrywanymi na
altówce, jak: "Walc wiedeński - Nad pięknym modrym Dunajem"
- J. Straussa, "Polonez" Ogińskiego,

Melodia neapolitańska - "La

Spagnola".
Wysłuchały też melodii w stylu " Dzikiego Zachodu". Słuchając
muzyki dzieci miały możliwość pływania, wiosłowania, wygrzewania się
w słońcu, a także dyrygowania, jeżdżenia na koniu i rzucania lassem.
W czasie koncertu słuchacze mieli także kontakt z językiem włoskim
poznając takie słowa jak: piano, forte ,staccato, pizzicato i jeszcze kilka
innych...

Kubusiowe rady , czyli poczytaj mamo, poczytaj
tato…….
GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA - ZABAWY LOGOPEDYCZNE
Zabawa słuchowo - ruchowa „Drzewa”.
Dziecko wyobraża sobie, że jest drzewem, którego gałęzie
poruszają się na wietrze. Naśladuje szum wiatru. W tym samym czasie
mama lub tata gra na jakimś instrumencie. Zgodnie z jego natężeniem
dziecko „szumi” raz głośniej, raz ciszej. Gdy instrument cichnie, milknie i
dziecko. Należy oddychać nosem wypuszczać powietrze ustami.

Zabawa oddechowa „Śniegowe gwiazdki”.
Mama lub tata daje dziecku papierową śnieżynkę (może być
wacik), zawieszoną na nitce. Zadanie polega na tym, żeby nabrać
nosem powietrze i dmuchać na śnieżynkę aby jak najdłużej była
odchylona od pionu. Można zdmuchiwać również śnieżynki z dłoni lub z
blatu stołu.

Zabawa słuchowa „Co tak szeleści?”
Dziecko wyobraża sobie, że wieje wiatr. W tym czasie mama lub
tata demonstruje odgłosy różnych szeleszczących rodzajów materiałów
(folia, karton, celofan, papier, itp.) Dziecko zapamiętuje dźwięki, zamyka
oczy i zgaduje, co teraz szeleści.

Kubusiowe łamanie głowy
czyli rusz głową przedszkolaku…….
1. Dokończ rysowanie zimowych szalików.

Kubusiowe wiersze i opowiadania
czyli poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato……
Zmarznięty ptaszek
Autor: Bożena Forma
Ania spoglądała przez szybę okna. Tyle śniegu jeszcze nie widziała.
Wszystko zasypane: trawnik, huśtawka, piaskownica. Gałęzie
olbrzymiego kasztanowca odziane w śniegowy płaszcz, ledwo mogą go
utrzymać.
- Jak miło jest w moim pokoju -pomyślała.
Nagle na parapecie usiadł wróbel. Nastroszył piórka, schował główkę
pod skrzydełko i znieruchomiał. Śnieg sypał coraz mocniej.
- Dziwny ten wróbel - zastanawiała się dziewczynka. Zastukała w szybę.
- Zaraz zasypie cię śnieg, pomachaj skrzydełkami, zaćwierkaj.
Do pokoju weszła mamusia.
- Z kim rozmawiasz? - podeszła do okna.
- Ojej, ptaszek, on zamarza. Musimy mu pomóc. - szybko otworzyła
okno i delikatnie zabrała wróbla z parapetu.
Ania wyjęła z szafki kolorowe pudełko, w którym przechowywała
zebrane na wakacjach muszle. Wyłożyła je flanelą.
- Będzie miał miękko. Może ogrzejemy go moją lampą. - powiedziała
Ania.
- Dobry pomysł - odpowiedziała mama. Już po chwili ciepły blask
ogrzewał małego, zziębniętego ptaszka.
Wieczorem kiedy Ania leżała już w łóżku usłyszała ciche ćwierkanie.
Podeszła do pudełka. Ptaszek miał otwarte oczy i przekrzywiał powoli
główkę raz w jedną, raz w drugą stronę.
- Będziesz żył. Już ja i mamusia o to zadbamy.

Kubusiowe przysmaki

czyli co lubimy

jeść…
Domowy sorbet, czyli lody bananowo – arbuzowe
Składniki:
- 3-4 banany
- kawałek arbuza (np. około 1/8 arbuza)
- 1-2 nektarynki lub brzoskwinie
- sok z połowy cytryny lub limonki
- kilka świeżych listków mięty ( jeśli ktoś lubi miętowy smak i zapach)
Wykonanie:
Wszystkie składniki myjemy, obieramy ze skóry, usuwamy pestki
i miksujemy razem. Dodajemy sok z cytryny i mieszamy. Gotowy sorbet
wlewamy do pojemników lub małych kubeczków i wkładamy na kilka
godzin do zamrażalnika. W domowe lody owocowe można powkładać
patyczki lub wykałaczki (gdy dzieci są już większe). Lody są pyszne,
mają wspaniały - wyrazisty smak. Nie zawierają żadnych sztucznych
składników.

Kubusiowe żarciki
czyli, co wydarzyło się śmiesznego w naszym przedszkolu…….

Maks (3 lata) mówi do Tymka (3 lata) : „Mój tata to nic nie robi w domu”.
Tymek przytakując koledze stwierdził : „Mój tata też nic nie robi”. Po
chwili dopowiedział: „Ale potem wstaje i coś tam robi…”
Przed rozpoczęciem zajęć z języka angielskiego grupa dzieci dwuletnich
czeka na wujka Krystiana. Zuzia usiadła koło Kacpra. Dziewczynka
czując nagły przypływ ciepłych uczuć do swojego kolegi z grupy mówi:
„Kacper, kocham Cię!” po chwili zaś dodaje: „I co my z tym teraz
zrobimy?”.
W grupie „Malusi smerfusi” odbywa się poobiedni odpoczynek.
Wszystkie dzieci już śpią, ciocia Ania usypia jeszcze Alę(2 lata). Widząc,
to ciocia Agatka postanowiła zrobić sobie herbatę. Wchodzi po cichutku
do sali, ciocia Ania zadowolona pokazuje, że wszyscy śpią. Nagle Ala
otwiera szeroko oczy i mówi: „O ciocia Agatka z filiżaneczką!”.

