Ploteczki misia i laleczki
Luty 2018

Czerwony Kapturek w wykonaniu personelu przedszkola Smyk.
Dnia 2 lutego nauczycielki z grupy Słoneczek wraz z Panem Marianem przygotowały niecodzienną
niespodziankę wszystkim przedszkolakom. Wcielając się w rolę Czerwonego Kapturka, babci, złego
wilka, któremu w brzuchu burczy aż dostaje kurczy, i gajowego odegrały zabawne przedstawienie, które
niezwykle przypadło do gustu małej widowni. Dzięki tej pouczające bajeczce zły wilk zrozumiał, że
powinien jeść owoce i warzywa, ponieważ są bardzo zdrowe. Dzieci nauczyły go także kilku słówek
w języku angielskim. Kolejne przedstawienie już w kwietniu. Nie możemy się go doczekać.
Joanna Kozłowska

Międzynarodowe święto pizzy.
10 lutego w grupie Słoneczek, Biedroneczek i Jagódek
obchodziliśmy przepyszny dzień - międzynarodowe
święto pizzy. Chyba każdy z nas lubi to danie, więc
z radością zabraliśmy się za świętowanie. Dzieci
dowiedziały się skąd pochodzi pizza, obejrzały program
edukacyjny ukazujący etapy jej przygotowania, a nawet
pomagały

posegregować

w

zbiory

poszczególne

warzywa używane do przygotowania tego dania.

Największą radość wzbudził jednak głodny krokodyl, któremu było trzeba przygotować pizzę z takiej
ilości składników, o jaką prosił. Nie mogło oczywiście zabraknąć wspólnej degustacji pizzy. Najbardziej
zasmakowała nam pizza ananasowa. To było pyszne święto.
Joanna Kozłowska

Walentynki.
14 lutego w grupie Słoneczek obchodziliśmy dzień miłości,
czyli Walentynki. Tego dnia odwiedził nas niecodzienny gość
- amorek, który w wielkich serduszkowych okularach
wypatrywał dzieci i biegał za nimi z magicznymi piłeczkami.
Kto został trafiony musiał przytulić lub pocałować kolegę lub
koleżankę. Pomogliśmy też amorkowi w ułożeniu połówek
serc, które niestety się mu pomieszały. Przygotowaliśmy też
pyszne ciasteczka naszym kochanym rodzicom.
Starsze grupy z przedszkola Smyk także uroczyście
obchodziły ten dzień, organizując wspaniałe zabawy, prace
plastyczne i konkursy. Nie zabrakło nawet własnoręcznie
upieczonego tortu w kształcie serca z różowym kremem.
Smakował tak wspaniale, jak wyglądał.
Joanna Kozłowska

Kodowanie na dywanie.
27 lutego w grupie Słoneczek rozpoczęliśmy cykl zajęć z kodowania.
Dzieci miały możliwość zaprogramowania ruchów sympatycznego
robota Gizmo. Czasem trzeba było długo myśleć aby nasz robocik
zabrał po drodze bilet do kina i trafił na film. Wspaniała zabawa
i edukacja w jednym to to, co lubimy najbardziej.
Joanna Kozłowska

„Nowe szaty cesarza” – spektakl teatralny.
Dnia

16

lutego

przedszkolaki

uczestniczyły w wycieczce autokarowej
do Ełku. Celem wycieczki było obejrzenie
spektaklu musicalowego „Nowe szaty
cesarza”

, rozbudzanie zainteresowań

teatralnych, uczenie
sztuki

kultury odbioru

w wykonaniu profesjonalnych

aktorów .Dzieci obejrzały uroczą, mądrą
i

zabawną

próżnego

historię

cesarza,

wyjątkowego

zainteresowanego

wyłącznie kupowaniem nowych strojów,
nie zaś dobrem swoich poddanych. Któregoś dnia słabość władcy postanawiają wykorzystać zręczni
oszuści, podający się za znakomitych krawców. Ich intryga sprytnie wykorzystuje niezdolność
cesarskiego otoczenia do odkrycia blefu – okazuje się bowiem, że strach przed utratą pozycji na dworze
jest silniejszy niż zdrowy rozsądek. Kto będzie miał odwagę, aby głośno wypowiedzieć prawdę
o nowych szatach cesarza? -tylko Lama. Z zapartym tchem i wypiekami na twarzy dzieci
śledziły pełną przygód opowieść. Przedszkolaki nagrodziły aktorów gromkimi brawami.
Agnieszka Kropiwnicka

Dzień dinozaura.
Wszystkie dzieci fascynują dinozaury, dlatego postanowiliśmy wykorzystać ich zainteresowania
i 26 lutego obchodzić Dzień Dinozaura. Aby nasze pociechy mogły poznać życie tych fascynujących
gadów, przygotowaliśmy wiele ciekawych propozycji zajęć i zabaw. Dzieci wykazały olbrzymie
zainteresowanie tematem. W skupieniu oglądały prezentację multimedialną o strasznych jaszczurach,
wykonywały prace plastyczne oraz słuchały informacji dotyczących dinozaurów. Zajęcia w tym dniu
z pewnością pogłębiły wiedzę przedszkolaków, a w niektórych rozbudziły nową pasję. Po raz kolejny
okazało się, że można połączyć zabawę z nauką i przynosi to doskonałe efekty.
Katarzyna Adamczyk

„Bezpieczny internet”.
W lutym grupa Sówki brała udział w obchodach DBI. Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na
zagrożenia związane z korzystaniem z sieci, telefonu komórkowego i innych technologii. Sówki
obejrzały filmiki edukacyjne ,, Owce w sieci”, z których dowiedziały się że Internet to nie tylko zabawa
ale i zagrożenia, zapoznały się z wyglądem komputera i monitora, miały okazję porównać go
z laptopem. Na zajęciach wspólnie z dziećmi omówiliśmy zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa
i w tym celu obejrzeliśmy lapbook edukacyjny pt.,, Bezpieczny Internet”. Zostały omówione scenki
sytuacyjne ukazujące zagrożenia kradzieży danych osobowych, haseł, pieniędzy jak również te

dotyczące zdrowia i życia. Dzieci już wiedzą, że po drugiej stronie monitora może być każdy i nie
wszystkim można podawać poufne informacje.
Katarzyna Chmielewska

Kuchcikowa środa.

W kuchcikową środę słoneczka miały okazję zrobić sałatkę owocową krojąc poszczególne owoce.
Najpierw na nóż trafił banan. Nikt nie miał problemów z wrzuceniem pokrojonej kosteczki do miski.
Trudniejszym owocem były winogrona. Malutkie, zielone kuleczki łatwo wyślizgiwały się z dłoni. Po
dłuższych próbach pokrojenia i one wpadły do miseczki. Opór stawiały też jabłuszka i gruszka lecz
nasze słoneczkowe zuchy bez problemu poradziły sobie nawet z tak twardym "orzechem do zgryzienia"
krojąc owoce na małe kwadraciki nożem plastikowym. Żeby nadać wyśmienity smak na koniec sałatka
polana została jogurtem naturalnym oraz bajkową posypką, która przeniosła słoneczka w krainę
smakowitych uniesień.

Magdalena

Gazetkę zredagowała: Kozłowska Joanna

