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

Marzec 2021
„W Marcu jak w garncu”- jak w tym
przysłowiu marcowa pogoda
zaskakiwała nas z dnia na dzień.
Jednak nasze przedszkolaki pilnie
uczyły się i doskonale się bawiły.
Poszerzyły swoją wiedzę z tematyki:
 Zwierzęta na sawannie
 Zwierzęta z lasów i pól
 Marcowa pogoda
 Przygotowania do Świąt

Wielkanocnych
Dzieci brały udział w:
 Świętowaniu Dnia KobietChłopcy wykonali dla
dziewczynek i Mam laurki w
kształcie kwiatów, wzięli
udział we wspólnych
zabawach i grach.
 Konkursie plastycznym
organizowanym przez market
budowlany „Pszczółka” w
Lipsku na „Portret Pszczółki”.

 Spotkaniu z „Pszczółką” z
Marketu budowlanego.
 Wstępnym etapie
Międzyprzedszkolnego
konkursu plastycznego „Dziś
pokażę Wam, jak o zęby
swoje dbam”.

Wspólnych tańcach, grach i
zabawach.



W marcu obchodziliśmy też
„Dzień Logopedy”.

Uczniowie klas 1-3 oraz
Przedszkolaki zaprezentowały swoje
umiejętności plastyczne i
recytatorskie w konkursie
„ Wierszyki ćwiczące języki”.

Do kolejnego etapu komisja
wytypowała prace :
* Z gr. Skrzaty - Jana Kołacza
* Z gr „O” - Antoniego Wrzochala
Serdecznie gratulujemy i czekamy
na ogłoszenie wyników konkursu
przez organizatorów.

„Zdrowy Przedszkolak”
W tym miesiącu w ramach innowacji
pedagogicznej prowadzonej w
Naszym przedszkolu dzieci
wykonały zadania w trzech
obszarach.


Moduł „Kulinarnoprzyrodniczy”

Założyły kącik przyrodniczy.



Moduł „Ekologiczny”
W ramach modułu
„ekologicznego” odbył się
„I Przedszkolny Przegląd
Plastyczny „Eko- Jajko
Wielkanocne”. Przedszkolaki
wspólnie z rodzicami
wykonały pięknie zdobione
jajka z wykorzystaniem
materiałów z recyklingu.

Nauczyły się dbać o swoje roślinki i
je pielęgnować. W czasie nauki
zdalnej podlewały i doglądały
sadzonek, które zabrały do domu.

 Moduł „Sportowy”
Korzystając z pięknej
wiosennej pogody dzieci
podczas „Gimnastyki dla
smyka” wzięły udział w
ćwiczeniach, zagadkach i
grach na świeżym powietrzu.

„Magiczna Moc Bajek”
Pomimo przejścia przedszkolaków w
tryb nauki zdalnej nadal bierzemy
aktywny udział w
Międzynarodowym Projekcie
czytelniczym „Magiczna Moc
Bajek”

 Urodziny Koziołka Matołka.
Poznaliśmy bajkową postać i
chętne przedszkolaki
wykonały kartki urodzinowe
dla Koziołka Matołka.

W marcu wykonaliśmy dwa zadania
z VI modułu „ODWAGA”
 „Wyzwanie skarpetkowe”. W
ten sposób okazaliśmy
solidarność z osobami z
Zespołem Downa.
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