Gazetka Przedszkolna

Dzieci miały okazję przeżyć kilka
kulinarnych przygód. Podczas tygodnia
poświęconego sprzętom elektrycznym
robiły tosty i wyciskały sok z pomarańczy.
8 listopada obchodziliśmy Dzień
Postaci z Bajek. Ten dzień był pełen
bajkowych przygód i zagadek. Dzieci
wcielały się w bajkowych bohaterów,
pokonywały tor przeszkód oraz
przemierzały świat w „Siedmiomilowych
butach”.

Listopad 2021
W listopadzie przedszkolaki
poznawały swoją najbliższą okolicę i
wygląd domów. Dzieci rozpoznawały też
urządzenia elektryczne oraz ich
zastosowanie. Uczyły się również ich
bezpiecznego użytkowania. Prowadziły
codzienną obserwację pogody, uczyły się
dni tygodnia, nazw miesięcy i pór roku.
Ostatni tydzień listopada poświęciliśmy na
poznanie sposobów dbania o zdrowie i
dobrą formę. To był fantastyczny miesiąc
pełen nowych doświadczeń i zabawy!

„Pokochaj pluszowego misia, on
przyjacielem dzieci jest. Dorotka, Ada i
Justysia – wesoło wszyscy bawią się!” - Dzień
Pluszowego Misia.
Dzieci kochają misie i pluszaki, dlatego
poznały historię pluszowego misia, układały

puzzle i przedstawiały wszystkim swoją
ulubioną przytulankę.

Kolejnym ważnym dla każdego
maluszka momentem był dzień Pasowania
na Przedszkolaka. „Skrzaty” długo czekały
na to, aż zostaną „prawdziwymi”
przedszkolakami. Bardzo się starali, aby
pięknie wystąpić i złożyć ślubowanie.

Koniec miesiąca również obfitował w
wiele atrakcji. W przedszkolu gościliśmy Elfy
samego Św. Mikołaja. Podczas warsztatów
stworzyliśmy Elfowe dekoracje i napisaliśmy
list do Św. Mikołaja.

Pod koniec listopada urządziliśmy Bal
Andrzejkowy. Nie zabrakło wróżb, zabaw i
tańców.

Przedszkolaki poznają smaki
W ramach innowacji pedagogicznej w tym
miesiącu poznaliśmy zdrowszą, alternatywną
wersję popularnego wśród dzieci soku
„Kubuś”.
W skład soku weszły same ekologiczne
produkty : marchewki, dynia i jabłka. Sok
delikatnie dosłodziliśmy do smaku i dodaliśmy
trochę wody. Dzieciom bardzo przypadł do
gustu ten smak.

Kącik dla rodziców
Czas przedświątecznych
przygotowań to doskonała okazja do
zaangażowania „małych pomocników” w
prace manualne, które ćwiczą precyzję
ruchów i motorykę małą. Możemy
wspólnie z dzieckiem urządzić pieczenie
pierniczków, czy przygotowanie ozdób
choinkowych i stroików.
Prostą ozdobą z która poradzi sobie każde
dziecko są papierowe bombki.
Czego potrzebujemy by zrobić papierowe
bombki:
– duża, kolorowa kartka A4
– nożyczki
– klej
– pisaki/farbki
– dodatki w postaci np. makaronu lub brokatu
– nitka
Rysujemy na kartce A4 duże koło, z pomocą
farb lub pisaków dekorujemy naszą bombkę
różnymi, dowolnymi wzorkami, smarujemy
część klejem, by potem móc posypać np.
makaronem .
Następnie wycinamy ją, a na samej górze
robimy małą dziurkę tak, by móc przełożyć
nitkę. Zawiązujemy pętelkę i bombka gotowa!

Życzenia świąteczne

Serdeczne życzenia pełnych
ciepła, spokoju
i radości Świąt Bożego
Narodzenia ,
oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy Dyrekcja , Grono
Pedagogiczne
i Pracownicy Publicznej Szkoły
Podstawowej
w Woli Soleckiej

