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

Każdego dnia „Skrzaty” i „Zerówka”
ćwiczyły piosenki i wierszyki, aby podczas
Święta Babci i Dziadka sprawić im
przyjemność pięknym wystąpieniem i
pokazać jak bardzo są im wdzięczni za
miłość i opiekę.
Nie zabrakło też prezentów! Maluszki
wykonały dla swoich dziadków laurki w
kształcie filiżanki z herbatką

Styczeń 2021
Styczeń upłynął nam bardzo szybko.
Dzieci po powrocie z przerwy
międzysemestralnej zaczęły przygotowania
do przedstawienia dla Babć i Dziadków.
W tym roku z racji wyjątkowej sytuacji
epidemicznej niestety Dziadkowie nie
mogli uczestniczyć „na żywo” w występie
swoich wnucząt. Jednak każdy
przedszkolak dołożył starań, by ten dzień
był niezapomniany dla całej rodziny i by
wszyscy wspólnie przed ekranami
komputerów, tabletów czy telefonów
mogli go zobaczyć za pomocą nagrań
udostępnionych na Facebooku.

oraz kwiaty z odbitych rączek i stóp- to
była świetna zabawa !

Starszaki również podarowały swoim
Dziadkom laurki z wyklejonymi kwiatami
w wazonie.

Na Babcie i Dziadków z grupy maluszków
czekała jeszcze jedna niespodziankaprzepyszne babeczki, które upiekła i
pięknie zapakowała pani Agata Wrzochal.
W imieniu obdarowanych serdecznie
dziękujemy za pomysł i zaangażowanie w
życie naszego przedszkola.

lat. Dowiedzieliśmy się, że razem możemy
więcej, a przekonaliśmy się o tym przy
okazji wykonywania ćwiczenia z
przeciąganiem liny drużynowo i
pojedynczo.

Gdy wszystko było już przygotowane
nadszedł dla naszych przedszkolaków
wielki dzień występu!

Dzieci pięknie zaśpiewały dla Babć i
Dziadków .
Później powiedziały wierszyki:
„Dziś jest dzień Babci i Dziadka- Święto to
uczcimy,
i składając Wam życzenia mocno
przytulimy.”
„Teraz wam podarujemy to co
najcenniejsze: miłość, dobro, zaufanie,
kochające serce”.
„Magiczna Moc Bajek”
W ramach Międzynarodowego projektu
czytelniczego w tym miesiącu poznaliśmy
znaczenie słów SOLIDARNOŚĆ I
PIĘKNO. Są to wartości, na które warto
uwrażliwiać dzieci już od najmłodszych

Przedszkolaki w ramach zadań z IV
modułu projektu wspólnie wykonały
„Portret przedszkolaka” , poznały
magiczne słowa i gesty, nauczyły się
chwalić kolegów i koleżanki i mówić im o
tym, co w nich lubią.
Kolejnym zadaniem proponowanym w
projekcie było malowanie pejzażu
zimowego, dlatego dzieci przy dźwiękach
muzyki klasycznej namalowały obraz
zimowy na foli.

A później drużynowo ulepiliśmy całą
rodzinkę bałwanów.

To była fajna zabawa i na pewno jeszcze
kiedyś ją powtórzymy!
W naszym przedszkolnym „Kinie”
obejrzeliśmy też kolejna bajkę „z dawnych
lat”- Smerfy.

„Zdrowy Przedszkolak”
W ramach „Gimnastyki dla smyka”
zrobiliśmy zimową rozgrzewkę na śniegu.

Wspólnie zaśpiewaliśmy i zatańczyliśmy
piosenkę o rodzinie bałwanków.

Zdrowy przedszkolak wie już jak
samodzielnie zrobić sok pomarańczowy i
do czego można dodać pomarańczę.

Dzieci kosztowały też łódeczek
pomarańczowych wypełnionych galaretką
i...

przygotowały saszetki o zapachu suszonej
pomarańczy, goździków i ziaren kawy.
Będzie to doskonały prezent
walentynkowy dla ukochanej osoby :)

Sok bardzo smakował naszym
przedszkolakom , a wyciskanie go
sprawiło im wiele radości.

Kącik dla Rodziców
„Pobawmy się razem z mamą i tatą”
Gdy za oknem piękna zima trzeba
wykorzystać taką pogodę!
Ruch na świeżym powietrzu to najlepsze,
co możemy zaproponować dzieciom po
powrocie z przedszkola.
Bitwa śnieżna, czy wspólne lepienie
bałwana lub jazda na sankach wywołają
uśmiech na twarzach ( nie tylko u dzieci:)).
Czasami najprostsze zabawy są najlepszym
rozwiązaniem!
Kiedy już zmarzniemy na zewnątrz, po
powrocie do domu możemy spróbować
namalować to, co zaobserwowaliśmy
podczas spaceru.
Możemy użyć do tego celu starych,
połamanych świeczek, którymi na białej
kartce z bloku technicznego rysujemy
gwiazdkę , domek, a później
zamalowujemy cały obraz niebieską farba.

To co odkryjemy po zamalowaniu kartki
farbą okaże się piękną niespodzianką!

