Gazetka Przedszkolna

Październik 2021
W Październiku przedszkolaki poznawały
wygląd i smak owoców i warzyw z sadu i
ogrodu. Dzieci rozpoznawały warzywa po
dotyku, zapachu oraz smaku, a na końcu
same wykonały swoje „warzywne
przekąski” z masy solnej.

Wspólnie przyglądaliśmy się też zmianom
pogodowym oraz uczyliśmy się o swoich
rodzinach oraz o przemijającym czasie.

Do Naszego Przedszkola na dobre zawitała
Pani Jesień….

Przedszkolne wnętrza upiększyły nie tylko
dekoracje okien ale również piękne
naklejki ścienne, które „rozweseliły”
troszkę odmalowane w tym roku ściany .
W ostatnim tygodniu października
mówiliśmy tez o zbliżającym się święcie
zmarłych i o tradycjach z nim związanych.

I Przyniosła różne „dary”, z których dzieci
wykonały fantastyczne prace …

Zajęcia logopedyczne

„Skąd się biora produkty ekologiczne?”

W tym roku przedszkolnym dzieci z
obydwóch grup uczestniczą w zajęciach
logopedycznych prowadzonych przez
Panią Justynę Kiljan. Dzięki tym zajęciom
przedszkolaki mogą ćwiczyć poprawną
wymowę poprzez świetną zabawę.

To dopiero dobre pytanie… Odpowiedzi
na nie szukamy realizując program pod tą
nazwą. Na ostatnich zajęciach
zapoznaliśmy się z terminem „Produkty
ekologiczne” oraz z logo, którym sa one
oznaczone.

„Przedszkolaki poznają smaki”
Z uwagi na pozytywny odbiór innowacji
pedagogicznej „Zdrowy Przedszkolak”
która realizowaliśmy w zeszłym roku, a w
szczególności na duże zainteresowanie
blokiem kulinarnym również w tym roku
postanowiliśmy napisać innowację
pedagogiczną, która wprowadzi naszych
podopiecznych w świat smaków, podanych
w kolorowy „bajkowy” sposób. Potrawy
tradycyjne w zdrowszych wersjach, oraz
egzotyczne warzywa i owoce to plan na
najbliższe miesiące!:)
W Październiku poznaliśmy „A- jak
Awokado”, z którego zrobiliśmy pastę
kanapkową.

Z tradycyjnych potraw postawiliśmy na
kiszona kapustę, którą dzięki Kołu
Gospodyń Wiejskich „Strużanki”, które
wypożyczyło nam szatkownicę udało się
szybko i sprawnie uszatkować. Naszym
przedszkolakom bardzo spodobało się
ugniatanie kapusty w słoikach i wyciskanie
z niej soku.

„Mój pierwszy konkurs recytatorski”

1 miejsce: Iga Krupa wraz z rodziną

To dopiero wydażenie, stanąć na tak dużej
scenie! W Lipskim Centrum Kultury odbył
się kolejny konkurs pt. „Mój pierwszy
konkurs recytatorski.” Naszym małym
reprezentantom udało się opanować tremę i
wspaniale zaprezentować przygotowane
wiersze. Laureatką konkursu została Alicja
Kiljan, która zaprezentowała wiersz pt”
Spacerek z pieskiem”, natomiast
wyróżnienie zdobyła Zuzanna Wajs z
wierszem pt. „ Lustro”, oraz Antoni
Kołacz z wierszem pt. „Dinozaury”
Serdeczne gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

2 miejsce: Zuzia Wajs wraz z rodziną

Rozstrzygnięcie konkursu !!!
Spośród dostarczonych Wychowawcom
grup propozycji logo i nazwy gazetki
przedszkolnej Rada Pedagogiczna wyłoniła
następujące prace :

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy
uczestnikom konkursu!

3 miejsce: Wojtek Sajnóg wraz z rodziną

