Gazetka dla rodziców
Przedszkole przy Publicznej Szkole
Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego
w Woli Soleckiej

Luty 2021
Luty był dla naszych
Przedszkolaków bardzo intensywny i
przyniósł im wiele niespodzianek i
ciekawych zajęć.
Dzieci z „Zerówki” oraz z grupy
„Skrzaty” pilnie uczyły się i
doskonaliły swoje umiejętności.
Poszerzyły swoją wiedzę z tematyki:
 Bajki, baśnie, bajeczki
 Muzyka wokół nas
 Nie jesteśmy sami w kosmosie
 Wzięły udział w zajęciach z

ogólnopolskiego projektu
czytelniczego „ Tydzień bajek
Polskich”
 Jak co miesiąc brały udział w
realizacji projektu „ Magiczna
moc bajek”- moduł V„UCZCIWOŚĆ”.
 Oraz wykonywały zadania
innowacji pedagogicznej
„Zdrowy Przedszkolak”.

Już pierwszy tydzień lutego
poświęcony bajkom i baśniom
pozwolił naszym milusińskim na
poznanie wielu ciekawych historii.
Niektórzy nawet wcielili się w rolę
bajkowych bohaterów i
zaprezentowali kolegom i
koleżankom czytaną bajkę.

Na tym jednak zabawy w teatr się
nie zakończyły. Dzieci dowiedziały
się też jak powstaje teatr cieni i
bardzo chętnie wzięły udział we
wspólnej zabawie.

Wszystkie dzieci już na kilka
tygodni przed tym wydarzeniem
obmyślały jak w jakim przebraniu
wystąpią. Nie zabrakło księżniczek,
kilku Elz😊, Królewien,
Spidermanów, kotka, a nawet służb
porządkowych w postaci policjantów
i strażaka 😊
To był bardzo radosny dzień w
naszym przedszkolu. Były zabawy,
tańce, konkursy, a nawet
poszukiwanie skarbu w „Zerówce”.

• W połowie lutego bardzo
ważnym wydarzeniem dla
naszych Przedszkolaków był
Bal Karnawałowy!

Na ten jeden dzień sala przedszkolna
zamieniła się w salę balową, a
wybranie Króla i Królowej Balu
okazało się niemożliwe ponieważ
wszyscy wyglądali przepięknie.

● Podczas tygodnia wiedzy o
kosmosie dzieci miały okazję
dowiedzieć się co to są
ufoludki, jak latają rakiety
kosmiczne, zbudować
przedszkolną rakietę
kosmiczną i zobaczyć
eksperyment przedstawiający
start takiej rakiety.

Miś Kudłatek, Reksio, Bolek i
Lolek.
Dzieci poznały nie tylko główne
postacie z tych bajek ale też wiele
się od nich nauczyły. Reksio odkrył
w sobie talent kompozytora
muzycznego.
Dzieci przeniosły się w świat
muzyki, aby wykształcić w sobie
poczucie rytmu, estetyki i piękna.
Ponadto poznały różne instrumenty
muzyczne, a nawet na nich zagrały.

● Zajęcia podczas „Tygodnia
bajek Polskich”
Przybliżyły przedszkolakom takie
bajki jak:

Natomiast bajka „ Porwanie
Baltazara Gąbki” pokazała dzieciom,
że pozory czasami mylą, a smok
Wawelski jest niegroźnym stworem.
Później przedszkolaki same
wykonały takiego smoka techniką
origami.

Mis Kudłatek pokazał dzieciom jak
należy zachowywać się w parku.
To był bardzo ciekawy tydzień !

 Projekt „Zdrowy
przedszkolak”

Podczas bloku ekologicznego tym
razem eksperymentowaliśmy z solą.
Dowiedzieliśmy się jak wytworzyć
samodzielnie kryształki soli i jak
piękne obrazy można namalować
solą.

Jak co miesiąc realizowaliśmy
zadania w 3 obszarach :
kulinarnym, ekologicznym oraz
sportowym.

Dzięki zajęciom kulinarnym
przedszkolaki przekonały się, że
pizza też może być zdrowa, jeśli
jest zrobiona z odpowiednich
składników i czasami nawet
„ Zdrowy przedszkolak” może
sobie na nią pozwolić ( zwłaszcza
gdy obchodzony jest Światowy
dzień Pizzy).

Z kolei w trakcie realizacji bloku
sportowego dzieci zostały
uwrażliwione na to, że ruch na
świeżym powietrzu i podczas
zajęć na Sali gimnastycznej jest
bardzo ważny dla naszego
organizmu i rozwoju. Niektóre
spośród prezentowanych ćwiczeń
przedszkolaki mogą wykonywać
również w domu wraz z
rodzeństwem czy rodzicami.

płatku wypisaliśmy cechy osoby
uczciwej.

 „Magiczna Moc Bajek”
To już V miesiąc projektu
czytelniczego. W lutym poznaliśmy
takie wartości jak UCZCIWOŚĆ i
PRAWDOMÓWNOŚĆ.
Dzieci wysłuchały wiersza J.
Tuwima „O Grzesiu kłamczuchu i
jego cioci” oraz J. Brzechwy
„Kłamczucha”.
Dowiedziały się jak rodzi się plotka,
przekonały się że plotka może kogoś
skrzywdzić oraz wykonały „Kwiat
uczciwości” w którym na każdym

Kącik dla Rodziców
„Pobawmy się razem z mamą i tatą”
Po całym intensywnym dniu w
przedszkolu dziecko potrzebuje
nieco wyciszenia. Takie wyciszenie
przyda się tez rodzicom po powrocie
z pracy.
Aby kreatywnie spędzić czas z
dzieckiem możemy zaproponować
mu wykonanie domowych gniotków.
Potrzebne będą kolorowe balony,
butelka i mąka ziemniaczana oraz
sznurek. Mąkę wsypujemy do
butelki, następnie pompujemy
balonik, nakładamy go na szyjkę
butelki i przesypujemy mąkę do
balonika. Zdejmujemy balonik z
butelki wypuszczając ok 80 proc.
powietrza. Zawiązujemy gotowego
„Gniotka” i rysujemy na nim
śmieszną minkę. Nasza zabawka jest
gotowa do zgniatania, turlania i
rzucania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w :
• I Przedszkolnym Przeglądzie
Plastycznym „Eko- jajko
Wielkanocne”
• Wstępnym etapie Konkursu
plastycznego „Dziś pokażę
Wam, jak o zęby swoje dbam”
( szczegóły w wiadomościach
na dzienniku elektronicznym).

