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Kwiecień 2021
„Kwiecień plecień, bo przeplata,
trochę zimy trochę lata.”
Tak jak w przysłowiu w tym roku
kwiecień okazał się kapryśny pod
względem pogody i nie tylko.
Przedszkolaki jednak dzielnie
radziły sobie z nauką zdalną oraz
wszystkimi jej „urokami”. Na
szczególne uznanie zasługują w tym
miejscu rodzice naszych
podopiecznych bez pomocy których
propozycje prezentowane przez
nauczycieli nie mogły by być
zrealizowane. Dziękujemy za
współpracę.
W kwietniu zajmowaliśmy się
tematyką:
1.

Wiosna na wsi

2.

Dbamy o przyrodę

3.

Wiosenne powroty

4.

Moja ojczyzna

Podczas nauki zdalnej
realizowaliśmy temat 1 i 2.

W ramach tematu „Wiosna na wsi”
dzieci poznały zwierzęta z
gospodarstwa domowego oraz ich
zwyczaje. Zrobiły swoją zagrodę ze
zwierzętami i przy tym fajnie się
bawiły.

Podczas zajęć o tematyce
ekologicznej dowiedzieliśmy się jak
należy dbać o naszą planetę
segregując śmieci, oszczędzając
wodę, wykorzystując powtórnie
materiały plastikowe.

Nasze przedszkolaki
doskonale poradziły sobie z
wykonaniem pracy przy
użyciu materiałów z
recyklingu.

Podczas tygodnia
poświęconemu Wiosennym
powrotom uczyliśmy się o
tym jakie ptaki wracają do
Polski na wiosnę oraz jakie są
oznaki tej pory roku.
Ostatni tydzień kwietnia
obfitował w barwy białoczerwone.
„Jesteśmy Polką i Polakiem”pod tym hasłem odbył się
tydzień zajęć o tematyce
patriotycznej. Nasze
przedszkolaki zostały
zaproszone na patriotyczny
seans w „Przedszkolnym
kinie” z którego dowiedziały
się jakie są symbole
narodowe, jak należy się
zachować podczas
uroczystości patriotycznych, a
także poznały legendę o
Lechu, Czechu i Rusie.
Jak przystało na prawdziwych
patriotów nauczyliśmy się
hymnu narodowego, oraz
poznaliśmy najważniejsze
święta majowe.
Dla uczczenia „Dnia flagi”
przedszkolaki wykonały wiele
ozdób w kolorze białoczerwonym, które przystroiły
sale przedszkolne i okna
domów naszych
podopiecznych.

i bogate w witaminy.
„Zdrowy przedszkolak”
W kwietniu po powrocie dzieci do
przedszkola realizowaliśmy też
założenia innowacji pedagogicznej
„Zdrowy przedszkolak”.
Jak podczas całego projektu,
również w tym miesiącu skupiliśmy
się na propagowaniu zdrowego stylu
życia poprzez ruch na świeżym
powietrzu. Nadrzędnym celem
naszych zajęć jest zaszczepienie u
dzieci zdrowych nawyków zarówno
żywieniowych (min. zamiana
słodyczy na owoce) jak i
uwrażliwienie na dbanie o
środowisko oraz swoja kondycje
fizyczną ( spędzanie czasu na
świeżym powietrzu).
To bardzo ważne by dzieci już od
najmłodszych lat wykształciły w
sobie podejście pro- ekologiczne
oraz potrzebę dbania o swoje
zdrowie poprzez ruch i zdrową dietę.
Dlatego też w bloku kulinarnym
uczyliśmy się jak na nasze zdrowie
wpływa odpowiednia dieta oraz jak
zrobić kanapki, które nie tylko
ładnie wyglądają ale też są smaczne

Blok sportowy, to ruch, ruch, ruch,
czyli moc ćwiczeń, które z łatwością
każdy przedszkolak wykona też w
domu z mamą i tatą.

Z kolei w trakcie bloku
ekologicznego, dzieci mogły
przekonać się jak nie marnować
resztek powstających podczas
gotowania i przy okazji wykorzystać
ja w ogrodzie do zrobienia
„naturalnych nawozów” dla naszych
roślin.
Wykorzystaliśmy :
 Skórki z bananów bogate w
potas i fosfor, szczególnie
zalecane do podlewania
naszych kwiatów kwitnących.
 Pokrzywę- zawierającą azot i
żelazo- którym będziemy
zasilać naszą jabłoń.
 Kawę- a raczej fusy z kawybogate w azot, potas i
magnez- którymi zasilimy
rośliny ze szkolnego ogrodu.

„Magiczna moc bajek”
To już VII moduł projektu w którym
poznaliśmy takie cechy jak
Złośliwość i Pokojowość.
Przedszkolaki wysłuchały bajki pt.
„O rybaku i złotej rybce” i
rozmawiały o bohaterach bajki.

Wykonały również swoja złotą
rybkę która wysłuchała wszystkich
ich życzeń ( o nowych zabawkach, o
trampolinie, nowych butach czy
torebce a nawet o siostrzyczce czy
braciszku)….ciekawe kiedy się
spełnią

W tym miesiącu poznaliśmy tez
bohaterów bajki „Muminki”- jako
dobranockę z dawnych lat. Dzieciom
bardzo podobały się losy rodziny
muminków i ich przyjaciół. To był
czas kiedy w „przedszkolnym kinie”
zapanowała kompletna cisza i nawet
nasze „urwiski” oglądały z zapartym
tchem.

„Kącik dla rodziców”
Pobawmy się z mama i tatą.
Podczas przygotowań do dnia mamy
i taty rozmawialiśmy z dziećmi o
zabawach z rodzicami.
Dowiedzieliśmy się jak państwa
pociechy wspominają najlepsze
zabawy z mamą i tatą oraz jak
chcieliby żeby Wasz wspólny czas
wyglądał.
Oto kilka podpowiedzi:
Top 3 z mamą:
1. Najlepszą zabawą z mamą
jest skakanie na
trampolinie.
2. Gotowanie
3. Zabawa na placu zabaw
(piaskownica).
Top 3 z tatą:
1. Gra w piłkę.
2. Gra w papier, kamień, nożyce.
3. Gry planszowe.

Propozycje zabaw:
1. Tor przeszkód ( ustawiony z
plastikowych butelek, stołu,
krzesełek, kamyków)
2. Zabawy z piłką ( gra w kolory,
odbijanie, turlanie)

3. Zabawa znajdź w ogrodzie (na
zasadzie gry w „ciepłozimno”). Chowamy jakąś
rzecz , a zadaniem dziecka jest
jej odszukanie kierując się
wskazówkami ciepło- zimno
wypowiadanymi przez
rodzica.
4. Znajdź kolor….- rodzic mówi
jakiego koloru, czy kształtu
rzecz dziecko ma wskazać np.
znajdź coś w kolorze
zielonym, znajdź coś
okrągłego.
5. Przeliczanie elementówsprawdza się zawsze i
wszędzie. Dziecko może
policzyć kwiatki w ogrodzie,
drzewa, listki na koniczynie.
6. Mówię o….- czyli zagadki.
Opisujemy jakąś rzecz z
otoczenia nie podając jej
nazwy. Zadaniem dziecka jest
odgadnięcie o czym mowa.

