Gazetka Przedszkolna

otworzyli swoje serca i włączyli się w
akcję „Paczka na Kresy”. Po raz kolejny
udowadniając, że w dzieciach i młodzieży
drzemie wielka moc i siła
bezinteresownego pomagania innym. W
bardzo krótkim czasie zebraliśmy mnóstwo
potrzebnych artykułów spożywczych oraz
higienicznych. Serdecznie dziękujemy
dzieciom i ich rodzicom za tak piękny gest,
jakim jest dzielenie się tym, co mamy z
innymi.

Grudzień 2021
Grudzień upłynął nam bardzo
szybko i intensywnie. Dzieci codziennie
zdobywały nowe umiejętności i poszerzały
wiedzę. „Zerówka” poznała nowe literki i
cyferki takie jak „E”,”S”, „B”, oraz cyfrę
7.
Na zajęciach dydaktycznych poruszaliśmy
takie tematy jak : żywioły i cechy ognia,
wody, ziemi, powietrza. Bezpieczne
zabawy zimowe , sporty zimowe, dni
tygodnia. Natomiast w ostatnim tygodniu
grudnia poznaliśmy symbole
Bożonarodzeniowe, oraz tradycyjne
potrawy wigilijne.
Wiele frajdy sprawiło nam też
dekorowanie sali ozdobami świątecznymi
oraz ubieranie choinki. Każdy
przedszkolak przyniósł swoją ozdobę,
którą później zawiesił na choince.

Grudzień to czas oczekiwania na
święta, które zbliżają się dużymi krokami,
dlatego uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Woli Soleckiej oraz dzieci z Przedszkola
czując magię zbliżających się świąt

Nie ma wątpliwości, że w Naszym
Przedszkolu są tylko grzeczne dzieci ;),
dlatego Święty Mikołaj, który zawitał do
nas 6 grudnia miał nie mały problem z
udźwignięciem wszystkich prezentów.
Każde dziecko otrzymało swój piękny
upominek, a oprócz tego również sale
przedszkolne zostały doposażone w nowe
klocki, puzzle i układanki.

W grudniu przygotowując się do Świąt
wysyłamy swoim bliskim życzenia. W tym
roku nie zapomnieliśmy o tych, którzy
spędzą te święta w Domu Pomocy
Społecznej w Lipsku. Z dużym
zaangażowaniem uczniowie Szkoły
Podstawowej oraz Oddziału
Przedszkolnego włączyli się w akcję pt.
„Podaruj uśmiech”, podczas której
wykonali kartki świąteczne dla
podopiecznych DPS- u. Niektórzy do
pięknych własnoręcznie wykonanych kart
dołączyli też życzenia świąteczne i listy.
Pensjonariusze DPS w Lipsku przekazali
wszystkim uczniom serdeczne
podziękowania, a karty sprawiły im
ogromną radość.

Przedszkolaki poznają smaki
W ramach innowacji pedagogicznej w tym
miesiącu poznaliśmy zdrowszą,
alternatywną wersję chipsów. Przekąskę tą
wykonaliśmy z jabłek doprawionych
cynamonem – dzieci były zachwycone.
W naszych przedszkolnych salach unosił
się też zapach zbliżających się Świąt- to
goździki, imbir, cynamon oraz miód. Za
oknem śnieg i mróz więc postanowiliśmy
się rozgrzać pyszną herbatką z dodatkiem
„Zimowych” przypraw.

Kącik dla rodziców
W naszym kąciku dla rodziców dzielimy
się z Państwem swoimi pomysłami na
kreatywne spędzanie czasu z dziećmi.
Niezwykle ważne dla prawidłowego
rozwoju dziecka jest ćwiczenie motoryki
dużej ( ćwiczenia ogólnorozwojowe całego
ciała ) i małej ( ruchy palców i dłoni).
Motoryka duża to najważniejszy i
pierwszy filar w rozwoju dziecka, a im
więcej ćwiczeń tym sprawniej dziecko
wykonuje w późniejszym czasie zadania
wymagające sprawności i zwinności
fizycznej.
Przykłady ćwiczeń wspomagających
motorykę dużą to:


bieganie,



skakanie,



gry w piłkę,



rzucanie,



jazda na rowerze

Z kolei motoryka mała to ruchy palców i
dłoni wymagające skupienia i koncentracji , a odpowiadają one w późniejszym
okresie za:


malowanie,



pisanie,



lepienie z plasteliny,



zawiązywanie butów,



zapinanie guzików.

Przykłady zabaw :


Zabawy z piłką (rzucanie, turlanie,
kopanie, łapanie);



Zabawy na czworakach;



Bieganie, podskoki;



Pokonywanie torów przeszkód.

