Gazetka Przedszkolna
Realizowane aktywności:
1) Warsztaty kreatywne - „ Recyklingowe
zabawki” - tworzenie „Ekostworów” z
kubeczków po napojach i pomocy
kreatywnych ( zakupionych z funduszy
pozyskanych w toku projektu). Wykonanie
pajacyków „Jaś i Małgosia” z
plastikowych butelek po napojach.

Kwiecień 2022
Kwiecień był dla naszych
przedszkolaków bardzo pracowity. Przez
cały miesiąc uczyliśmy się o ekologii i
poznawaliśmy zasady, które pozwolą nam
cieszyć się czystą planetą. Oprócz tego
przygotowywaliśmy się do Świąt
Wielkanocnych poznając tradycje i
zwyczaje z nimi związane, oraz
obserwowaliśmy wiosenną przyrodę.

Realizacja zadań organizowanych w
ramach projektu „Kreatywny kącik
małego ekologa” sfinansowanego przez
fundację ORLEN w ramach programu
„Moje miejsce na Ziemi”.
W trakcie realizacji zadań
związanych z programem „Moje miejsce
na Ziemi” dzieci z Oddziału
Przedszkolnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Woli Soleckiej przy współpracy z
Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli
Soleckiej oraz Kołem Gospodyń Wiejskich
„Strużanki” uczestniczyły w zajęciach
plastycznych, proekologicznych,
twórczych i muzycznych.

2) Doposażenie kącika plastycznego w
materiały kreatywne i plastyczne.
3) Doposażenie sal przedszkolnych w
poduszki i koce do kącika relaksacyjnego
oraz świece i olejki zapachowe służące do
przeprowadzania zajęć metodą Porannego
Kręgu z elementami aromaterapii.
4) Warsztaty przyrodnicze- „Miododajne
kwiaty”- sadzenie „Bee bomb”- bomby
kwiatowej dla pszczół ( otrzymanej z
fundacji Orlen).
5) Doposażenie sal przedszkolnych w
zabawki rozwijające kreatywne i twórcze
zainteresowania dzieci.
6) Kodeks Małego Ekologa- praca metodą
projektu- zapoznanie dzieci ze sposobami
dbania o planetę Ziemię.

10) Piknik z okazji „Dnia Ziemi”- piknik
inaugurujący projekt „Moje miejsce na
Ziemi”:

7) Segregacja śmieci- zgniatanie
plastikowych butelek (prezentacja jak
należy to zrobić w odpowiedni sposób) ,
umieszczanie odpadów w przeznaczonych
do tego pojemnikach.

• Zbieranie śmieci w trakcie spaceru do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Soleckiej

8) Nauka wiersza pt. „Ekologia” oraz
piosenki pt. „Ekostwory”.
8) Przenoszenie jajek wykonanych z
materiałów kreatywnych za pomocą
drewnianych łyżek.
9) Pokaz „Eko- mody”- prezentacja
strojów wykonanych z rodzicami w domu.

• Zabawy z chustą animacyjną ( łapanie
wody deszczowej, zbieranie butelek przy
pomocy chusty)

• „Żarłoczne śmietniki”- zabawy z latarką
• Malowanie twarzy
• Pokaz sprzętu strażackiego
• Malowanie kolorowanek i wykonywanie
kart pracy o tematyce ekologicznej

• Zabawy z balonami- skręcanie kwiatków,
mieczy
• Zabawy w kąciku małego ekologa
• Słodki poczęstunek
• Wręczenie każdemu uczestnikowi
pikniku medalu „Małego ekologa” oraz
drobnych upominków finansowanych
przez fundację ORLEN
Podczas atrakcyjnych zajęć dzieci miały
okazję małym gestem wesprzeć działania
na rzecz całej planety i uwrażliwić się na
konieczność dbania o środowisko.

Celem
Programu fundacji ORLEN jest wspieranie
mieszkańców w działaniach na rzecz ich
społeczności. Podejmowane inicjatywy
mają budować kapitał społeczny na
lokalnym poziomie. Program prowadzony
jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i
energię, żeby zmieniać swoje miejsce na
Ziemi. Serdecznie dziękujemy OSP w
Woli Soleckiej oraz KGW „Strużanki” za
zaproszenie do włączenia się w tą
inicjatywę, która na stałe polepszy jakość
życia w naszej małej ojczyźnie.

„Przedszkolaki poznają smaki”
Po raz kolejny dzieci z naszego
przedszkola kosztowały pyszności
wykonanych na zajęciach kulinarnych,
były nie tylko pyszne ale tez kolorowe jak
wiosenna łąka. Kolorowe kanapeczki
smakowały wyśmienicie.

Napój Shreka – to następna propozycja
poznana w trakcie zajęć i zabaw. Już
wiemy w czym tkwi tajemnica siły Shrekaw szpinaku! Ale nie tylko, smoothie
szpinakowo, jabłkowo bananowe – to
mikstura mocy!

