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„Zerówki” zrobiły śliczne laurki dla
swoich Rodziców.
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W maju nasze przedszkolaki miały
dużo pracy. Przygotowywały
niespodziankę dla swoich rodziców!
Wokół tematu Dnia mamy i Taty
powstało więc mnóstwo teorii
(niekoniecznie popartych faktami),
np. o tajemniczym kamerzyście,
który pojawić się ma w przedszkolu
i filmować występ z okazji święta
Rodziców. W rzeczywistości
kamerzystą/tką okazała się nasza
Pani Ewelinka, która fantastycznie
sprostała zadaniu
Dzieci otrzymały jeszcze jedną
misję specjalną, która stanowiła
część niespodzianki dla rodziców:
miały przynieść do przedszkola
zdjęcie swoich rodziców,
rodzeństwa z których później
robiliśmy gazetkę ze specjalną
dedykacją dla „Najlepszej Mamy na
świecie”. Nie zapomnieliśmy też o
tatusiach, którzy otrzymali piękne
laurki z bukietem kwiatów i
wierszem. Zaś przedszkolaki z

Wiele wysiłku i ćwiczeń kosztował
Nas wszystkich ten występ, ale
jesteśmy dumne z naszych
podopiecznych, że pokonali swoje
obawy, tremy i lęki i tak wspaniale,
jak prawdziwi aktorzy wystąpili dla
swoich kochanych rodziców. Mamy
nadzieję, że i Wam drodzy Rodzice
podobały się wiersze i piosenki jakie
specjalnie dla Was przygotowały
Wasze pociechy.
W maju zajmowaliśmy się tematyką:
1.

Moja miejscowość, mój
region

2.

Moja Ojczyzna

3.

Łąka w maju

4.

Święto Rodziców

W ramach tematu „Moja
miejscowość, mój region” dzieci
poznały nazwę swojej miejscowość,
jej charakterystyczne punkty, oraz
uczyły się adresu swojego domu.
Podczas zajęć o Ojczyźnie
utrwaliliśmy znajomość symboli
narodowych, poznaliśmy legendę o
Syrence warszawskiej, oraz
zapoznaliśmy się z zabytkami
stolicy i wyglądem mapy Polski.
Kolejny tydzień wzbogacił nas o
wiadomości przyrodnicze.
Obserwowaliśmy barwną majową
łąkę, uczyliśmy się nazw kwiatów,
ptaków i owadów.
Ostatni tydzień maja poświęcony był
rodzinie. Dzieci przyniosły do
przedszkola zdjęcia swoich rodzin i
opowiadały o nich. Maluszki
próbowały namalować portret swojej
rodziny i opowiadały o tym czym
zajmują się ich rodzice oraz jak
wspólnie spędzają czas. Starszaki
również dzieliły się wiadomościami
na temat swoich bliskich i
szykowały dla nich prezenty z okazji
ich święta.

Ważnym wydarzeniem dla naszych
podopiecznych był obchodzony 8go maja „Dzień Bibliotekarza i
Bibliotek”.
Z tej okazji udaliśmy się z wizytą do
naszej Szkolnej Biblioteki.
Większość dzieci była w takim
miejscu po raz pierwszy i z
ogromnym zaciekawieniem
przyglądała się regałom z książkami
oraz pięknym wystawom prac
uczniów Szkoły.
Dzięki uprzejmości Pani Joasi
Pastuszki mogliśmy obejrzeć
pomieszczenie, a następnie dzieci
wzięły udział w zabawach i
konkursach przygotowanych przez
Panią Joasię. Na koniec każdy
otrzymał zakładkę do książki,
naklejkę oraz kolorowankę na której
przedszkolaki namalowały ilustrację
z książki, jaką chciałyby
wypożyczyć w bibliotece.

„Zdrowy przedszkolak”
W maju realizowaliśmy zadania z
innowacji pedagogicznej „Zdrowy
przedszkolak”. Z uwagi jednak na
niską frekwencję dzieci w maju,
zajęcia kulinarne odbyły się 7 i 8 VI.
W bloku kulinarnym tym razem
postawiliśmy na owoce. Banany,
winogrono, truskawki, kiwi i
mandarynki królowały w naszej
sałatce , a następnego dnia na
szaszłykach. Dzieciom bardzo
smakowały te przekąski i zgodnie
stwierdziły, że są one zdrowsze i
smaczniejsze od batoników i
rogalików.
Blok sportowy, w maju to „Dzień
sportu” obchodzony przez nas 31 V.
Wspólne zabawy i rozgrywki
sportowe sprawiły wszystkim wiele
radości.
Z kolei w trakcie bloku
ekologicznego, dzieci uczyły się jak
dbać o roślinki, w jaki sposób
umiejętnie je podlewać i nawozić.
Przedszkolaki zebrały też kwiaty i
zioła na łące z których wykonaliśmy
wspólnie zielnik.

„Magiczna moc bajek”

wzbogaca język, słownictwo,
poprawia koncentrację.

To już ostatni - VIII moduł projektu
w którym poznaliśmy takie cechy
jak Odpowiedzialność, mądrość.

Przedszkolaki wysłuchały bajki pt.
„O wilku i siedmiu koźlątkach” i
rozmawiały o bohaterach bajki.
Na podstawie tekstu rozmawiały
również o tym, że wszędzie są
dobrzy i źli ludzie, oraz utworzyły
mapę niebezpiecznych dla dzieci
miejsc.
Na jeden dzień przedszkolaki z
„Zerówki” przejęły rolę opiekunów
nad „maluszkami” i w ten sposób
poznały znaczenie słowa
„Odpowiedzialność”.
W maju poznaliśmy przygody
„Jacka i Agatki” czyli dobranockę z
dawnych lat.
Dzieciom bardzo spodobały się
zadania, jakie wykonywały podczas
realizacji projektu czytelniczego.
Serdecznie zachęcamy by
kontynuować zainteresowanie
literaturą u dzieci i czytać im
fragmenty bajek przed snem.
Pamiętajmy, że wspólne czytanie
buduje więź miedzy rodzicem i
dzieckiem, pobudza wyobraźnię,

„Kącik dla rodziców”
Pobawmy się z mama i tatą.
By uniknąć na ścianach i meblach
śladów po kredkach czy mazakach,
proponujemy Państwu rozpięcie folii
spożywczej lub folii typu stretch np.
na dwóch odwróconych krzesłach,
dwóch drzewach, czy na kole hulahop. Dzięki temu dzieci będą mogły
do woli malować mazakami, czy
farbami nie niszcząc niczego w
domu.
Kolejną propozycją jest ćwiczenie
posługiwania się nożyczkami.
Należy przygotować stare gazety z
których dzieci dowolnie będą mogły
wycinać obrazki.

