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Listopad 2020
„ Czy to słońce czy też deszcz do
przedszkola z nami chodź jeśli tylko
chcesz”.
Chociaż za oknem chłodno dzieci dzielnie
przychodzą do przedszkola gdzie
codziennie czeka na nie moc wrażeń i
przygód.
W listopadzie starszaki z zerówki
poznały nowe literki i cyfry, co napawa ich
ogromną dumą, zwłaszcza gdy mogą
własnoręcznie podpisać swoje prace.
Maluszki z gr. „Skrzaty” też nabywają
nowe umiejętności i poszerzają swoją
wiedzę, ( są baaardzo ciekawe wszystkiego
co dzieje się dookoła ).

„Zdrowy przedszkolak”
W bloku małego ekologa odbyły się
zajęcia przybliżające tematykę ekologii i
konieczności dbania o Ziemię.
Przedszkolaki już wiedzą jak należy dbać o
środowisko, by żyło nam się lepiej i by
nasza planeta była czysta. Dzieci wspólnie
stworzyły kodeks ekologa i zabawkę z
odpadów plastikowych „Ekoludka”.
W ramach projektu odbyły się
również zajęcia sportowe „Gimnastyka dla
smyka.”
Dzieci zapoznały się z nowym sprzętem
zakupionym ze wsparcia finansowego z
koła gospodyń wiejskich „Strużanki”.
Dzięki temu nasza gimnastyka może być
ciekawsza i bardziej atrakcyjna.

Koło gospodyń ufundowało
również sprzęt potrzebny przedszkolakom
do zajęć kulinarnych ( foremki, wałki,
miski, deski do krojenia itp.) Narzędzia te
bardzo nam się przydadzą. Już podczas
listopadowego bloku kulinarnego
używaliśmy foremek do pieczenia
muffinek dyniowych. Dzieci z
zaciekawieniem przyglądały się procesowi
robienia masy dyniowej, a później
pieczenia ciasteczek. Gdy muffinki były
już gotowe przedszkolaki zrobiły lukier,
poznając przy tym walory smakowe cukru
pudru i właściwości zdrowotne cytryny.
Każdy samodzielnie udekorował swoją
muffinkę lukrem i posypką. Były
przepyszne! 

Bardzo serdecznie dziękujemy KGW
”Strużanki” za wsparcie Naszego
przedszkola i mamy nadzieję na dalszą
owocną współpracę.

W listopadzie również pluszowy
Miś miał swoje święto i przedszkolaki o
nim nie zapomniały.
Jak na prawdziwych urodzinach był tort i
śpiewanie 100 lat dla Misia!
Miś dostał też prezenty w postaci laurek od
każdego dziecka.

Po występie Skrzatów nastąpiło pasowanie
na przedszkolaka i dzieci obiecały;
„ Nie płakać, nie szlochać i Panie mocno
kochać,
Zabawki szanować i po zabawie
porządkować,
Grzecznie bawić się i fikać,
W mig zajadać z talerzyka,
30 listopada to bardzo ważny dzień
dla „Skrzatów”- to właśnie tego dnia
otrzymały one uroczyste pasowanie na
przedszkolaka.
Maluszki wyrecytowały wierszyki oraz
zaśpiewały piosnkę „ Jestem sobie
przedszkolaczek” oraz „Światła drogowe”.
Nie zabrakło też tańców przy piosence
„Pada deszczyk, wieje wiatr”. Wszystkie
dzieci były bardzo podekscytowane i
wystąpiły najpiękniej jak potrafiły.

Zostać zuchami i prawdziwymi
przedszkolakami!”
Na zakończenie uroczystości dzieci z
zerówki zaśpiewały piosenkę „Olek i
Ada”.
Starszaki wręczyły maluchom upominki w
postaci pięknych laurek.

Widownia nagrodziła ich gromkimi
brawami.

Tego dnia na dzieci czekała jeszcze jedna
atrakcja: zabawa Andrzejkowa.

Po przybliżeniu tradycji Andrzejek
nadszedł czas na tańce. Dzieci zmęczone i
zadowolone jeszcze długo wspominały ten
dzień.

Kącik dla Rodziców
„Pobawmy się razem z mamą i tatą”
Sztuczny śnieg
Gdy zabraknie nam prawdziwego śniegu
możemy zrobić sobie własny w domu!
To bardzo proste! Wystarczą tylko 2
składniki : soda oczyszczona( 10
opakowań) i pianka do golenia ( 300 ml)
Podane składniki wkładamy do miski,
mieszamy na jednolitą masę i gotowe!
Można zabarwić śnieg przy użyciu
barwników spożywczych ale nie jest to
konieczne.
Zachęcamy do włączenia się do
projektu „Magiczna moc bajek” i
„Magiczna moc bajek”

codziennego czytania dziecku przed snem.
Zdjęcia ze wspólnego czytania możecie

Zrealizowaliśmy już II moduł
projektu w którym:

Państwo wysłać do wychowawców grup,

Dzieci poznały postać Reksia.

zamkniętej grupie na fb („Magiczna moc

Zapoznały się z opowiadaniem „Dwóch
przyjaciół”
Oraz wykonały serduszko dla przyjaciela.

abyśmy mogli je opublikować na
bajek”) i pokazać inny uczestnikom
projektu z całej Polski.
Zachęcamy do współpracy!

