Gazetka dla rodziców
Przedszkole przy Publicznej Szkole
Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego
w Woli Soleckiej

Czerwiec 2021
To już ostatni miesiąc przed
zbliżającymi się wakacjami. Dzieci
przez cały rok pilnie się uczyły więc
czas na zasłużony odpoczynek.

W czerwcu zajmowaliśmy się
tematyką:
1.

Niby tacy sami, a jednak inni

2.

Wakacyjne podróże

3.

Pożegnania nadszedł czas

4.

Bezpieczne wakacje

W ramach tematu „Niby tacy sami, a
jednak inni” dzieci poznały różne
narodowości świata i wygląd ich
rówieśników z innych części globu.
Natomiast w „Wakacyjne podróże”
wybraliśmy się nad morze, w góry,
do lasu i nad jeziora. Uczyliśmy się

jak można spędzać tam czas i jak
należy przygotować się do
wycieczek.
Kolejny temat to podsumowanie
zdobytej w przedszkolu wiedzy i
umiejętności, oraz wspólne
porządkowanie Sali.
„Bezpieczne wakacje”uwrażliwienie dzieci na to jak
zachować się w większej grupie
osób, na co szczególnie zwrócić
uwagę gdy jesteśmy blisko wody,
czy w dużym mieście. Jak zadbać o
swoje bezpieczeństwo i kogo
poprosić o pomoc, gdy się zgubimy.

W czerwcu obchodziliśmy
najważniejsze święto dla naszych
przedszkolaków – Dzień Dziecka!
Były wspólne zabawy, zawody
sportowe, tańce przy muzyce,
malowanie na folii, zabawy z chustą
animacyjną, malowanie twarzy i
wieeeele innych.
Dzięki uprzejmości koła gospodyń
wiejskich „Strużanki” z Woli
Soleckiej zjedliśmy pyszną szarlotkę
z lodami oraz pieczone kiełbaski.
Tego dnia odwiedził nas również
Pan Burmistrz i obdarował
wszystkie dzieci upominkami.
To jednak nie był koniec
niespodzianek - rodzice z gr
„Skrzaty” przygotowali dla dzieci
coś wyjątkowego- nagrali bajkę pt.
„Kaczka dziwaczka”.
Przedszkolaki były zachwycone,
więc oglądaliśmy ją kilkukrotnie (by
wszyscy mogli zobaczyć swoich
rodziców jako aktorów;))

„Zdrowy przedszkolak”
To już ostatnie zajęcia z projektu
„Zdrowy Przedszkolak”.
Dzieciom ten projekt przypadł do
gustu, a z opinii zebranych w
ankiecie wygląda na to, iż rodzice
też są z niego bardzo zadowoleni.
W bloku kulinarnym tym razem
zrobiliśmy coś dla ochłody w upalne
dni- lemoniadę arbuzowocytrynową z listkami mięty. Jako
chłodzący napój sprawdziła się
idealnie.
Blok sportowy, w czerwcu to
„Aerobik przy muzyce”
Nauczyliśmy się również piosenki
przy której wykonywaliśmy
ćwiczenia.
Z kolei w trakcie bloku
ekologicznego, dzieci uczyły się jak
wykonać własną grzechotkę z
materiałów z recyklingu i produktów
znajdujących się w kuchni. To była
świetna zabawa!
Tak właśnie po roku wytężonej
pracy zbliżamy się do WAKACJI.
Życzymy wszystkim Dzieciom i ich
Rodzicom, by ten czas był pełen
przygód, zabaw, radosnych chwil,
odpoczynku i ciekawych
wycieczek.
Do zobaczenia po Wakacjach!

