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WALENTYNKI W PRZEDSZKOLU

W lutym nasze Smyki miały okazję przeżyć niesamowitą przygodę
artystyczną - wzięły udział w przedstawieniu Teatru Młodego Widza z
Wolimierza "Czarodziejski ołówek". Dzieci poznały historię wesołego
chłopca Michasia, który uwielbiał rysować wszystko to, co go otacza.
Pewnego dnia chłopiec dostaje od starszego pana magiczny ołówek.
Od tej pory życie Michasia zmienia się całkowicie. Wszystko, co narysuje czarodziejskim ołówkiem natychmiast staje się prawdziwe. Dzięki
niemu przezywa wiele niesamowitych przygód. Nowatorska forma
spektaklu, niesamowite efekty specjalne, barwna i zaskakująca scenografia, kolorowe kostiumy oraz kunszt gry aktorskiej wpłynęły na niesamowity odbiór przedstawienia przez widza i na pewno na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.
A.Buraczewska

Wiosną, przy przedszkolu powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. Miasto przydzieliło dla Smyka teren na palcu starej targowicy,
gdzie dzieci, będą mały dużo bezpiecznej przestrzeni do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Już w marcu rozpoczną się prace
nad ogrodzeniem i uporządkowaniem trawiastego terenu. Zabawy
ruchowe dzieci na świeżym powietrzu będą wpływały na wzmacnianie odporności i zdrowy rozwój naszych dzieci. Aktywnie spędzony
czas na świeżym powietrzu pozwala na rozładowanie energii wewnętrznej. Dzieci w trakcie gier i zabaw mają kontakt z rówieśnikami, tworzą grupy oraz rywalizują ze sobą. Każde zaangażowanie
dzieci w grę lub zabawę ma pozytywny wpływ na ich rozwój osobowości. Uczy współdziałania w grupie, wyzwala chęć walki, pozwala
na świadome przeżywanie zwycięstw i godne przyjmowanie porażek.
E.Kosińska

Najlepsze życzenia urodzinowe:
MARIANCE WASILEWSKIEJ
i
PATRYKOWI SIEŃKO

STO LAT !!!
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W ramach projektu zajęć Krasnoludki na podstawie zabaw badawczych
poznawały cechy wody: kolor, smak, kształt itp. Z określeniem smaku nie
było żadnych problemów: najczęściej padające określenia to: smaczna, dobra. Jednak w miarę dodawanych komponentów smakowych: sok z cytryny,
owoców, czy też sam cukier opinie zmieniały się odpowiednio do preferencji
smakowych. Większość przedszkolaków stwierdziła, że najlepiej smakuje
czysta woda. Następnym problemem badanym przez małych badaczy to
kształt wody: początkowo padały określenia - okrągła. Po przelaniu jej do
różnych pojemników, dzieci zauważyły, że woda nie ma swojego kształtu,
tylko przyjmuje kształt naczynia, do którego jest wlana. Krasnoludki miały
również okazję bawić się kolorami z wykorzystaniem wody, tworzyć balonową fontannę oraz wodną orkiestrę. Oczywiście poruszając problem wody nie
mogło zabraknąć tematu jej oszczędzania. I już na pewno każdy czterolatek
wie, że nie wolno marnować wody, ponieważ jest ona niezbędna do życia
każdemu na Ziemi.
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A.Buraczewska

Dobry słuch jest niezbędny do prawidłowego wykształcenia umiejętności mówienia i ogólnego rozwoju. Wady słuchu można nabawić się w prozaiczny sposób, np. podczas infekcji laryngologicznej; powikłania mogą
prowadzić do stanów zapalnych uszu. Jeśli stan taki potrwa dłużej może
dojść do częściowej utraty słuchu. Takie zdarzenie, czasem przebiegające
niemal bezboleśnie, może dotknąć zarówno dziecko, jak i osobę dorosłą.
Ważne, by poszukać wtedy pomocy u specjalistów. Naszą placówkę odwiedziła Barbara Dunowska z Gabinetu Słuchu i Mowy „Anava” z Częstochowy, osoba pełna pasji, energii i oddania pacjentowi. „Anava” jest
zapraszana przez szkoły i przedszkola, by tam zbadać słuch dzieci. Możliwe jest to dzięki systemowi przenośnemu OAE - sprzętowi zapewniającemu bardzo dokładną diagnostykę uszu nawet u noworodków czy niemowląt. Z badania w placówce skorzystało wiele dzieci i ich rodziców, którzy
byli bardzo zadowoleni z obsługi. Podejmowane badania, dają szansę na
wczesne wykrycie różnych dysfunkcji chorób uszu. Rodzice i wychowawcy mogą sobie bowiem nie zdawać sprawy, że kłopoty z nauką, z zapamiętywaniem, z kontaktem z otoczeniem mogą być efektem właśnie dysfunkcji słuchu. Gabinet Słuchu i Mowy „Anava” mieści się w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 49, w Dolinie Miłosierdzia Księży Pallotynów.
E .Kosińska
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W piątek, 14 lutego w Naszym przedszkolu odbyło
się Święto Miłości. Tego dnia dominującym kolorem
był oczywiście kolor CZERWONY. Dzieci ubrane byW połowie lutego, w ramach akcji ‘Cała Polska czyta Dzieciom’, w

ły w tym kolorze, a sale przyozdobione były wieloma

której nasze Przedszkole bierze udział, odwiedziła nas Pani Ewa Dę-

sercami. Głównym celem naszej walentynkowej zaba-

bowska. Przedstawiła dzieciom bajkę pt. „Kłopot sowy”.

wy było kształtowanie uczuć przyjaźni, miłości i życz-

Dzieci z przejęciem słuchały historii i „podpowiadały” zwierzętom

liwości dla najbliższych i przyjaciół. Dzieci poznały

leśnym gdzie podziały się zagubione okulary sowy.

zwyczaje związane z Walentynkami i dowiedziały się

Teatrzyk, mimo tego, iż bardzo krótki, zrobił na dzieciach ogromne

co jest symbolem tego święta, oraz że jest to dzień

wrażenie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z Panią

okazywania innym uczuć. Czerpały radość z obdaro-

Ewą.

wywania kolegów upominkami w dowód sympatii.

J. Daniłowicz

Chętnie brały udział w walentynkowych zabawach i
tańczyły przy wielu znanych piosenkach, w których
motywem przewodnim było SERCE…
J. Daniłowicz
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Czwartkowe przedpołudnie sala Zerówki zamieniła się we włoską
pizzerię. Przedszkolaki bawiąc się we włoskich kucharzy i przygotowały prawdziwą pizzę. Zaraz po pierwszych zajęciach wszyscy dokładnie umyli ręce, aby móc aktywnie uczestniczyć przygotowaniu
pizzy. Wszyscy ochoczo zabrali się do wyrobienia ciasta i z wielkim
zaangażowaniem kroili i układali produkty na spodzie pizzy. Pani
kucharka „dziecięce dzieła” upiekła w piekarniku. Dzieci z wielkim
apetytem próbowały własnoręcznie przygotowaną pizzę i zgodnie
przyznały, że była doskonała.

Słoneczka i Krasnoludki zajadały się szaszłykami owocowymi w
czekoladzie. To nie było wcale takie łatwe, ponieważ niektóre owoce
trzeba było jeszcze pokroić. Ale z tym też dzieci świetnie sobie poradziły, starannie ponadziewały na wykałaczki i z apetytem zjadły.
Smacznego!
E.Kosińska
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Ciastoterapia została wymyślona przez specjalistę leczenia ruchem,
pedagoga i kinezjologa – Joannę Zwoleńską. Pozwala ona rozwijać
naturalną potrzebę aktywności, twórczej improwizacji, a przy tym zaspakajać ciekawość dzieci. Małe Smyki z Zerówki i Słoneczka uczestniczyły w zajęciach polegających na wspólnym robieniu ciasta. W
kontakcie z naturalnymi produktami, w swobodnej i bezpiecznej atmosferze uczestniczyły we wszystkich fazach powstawania ciasta, która okazała się łatwą i jakże przyjemną zabawą.

Krasnoludki zaś z odpadów kartonowych wyczarowały prawdziwie
ekologiczne dzieła sztuki, którym udało się nadać drugie życie.
Uwzględnienie metod związanych z rozwijaniem plastycznej i technicznej inwencji twórczej w cyklicznej pracy wpływa na rozwój wyobraźni dzieci, pobudza je do twórczego działania, ekspresji, a przede
wszystkim przyczynia się do rozwoju inteligencji i kreatywności. Zachęcając do zabawy oraz pracy z kartonem i tekturą, pozostaje jedynie
życzyć każdemu rozwoju kreatywności, nowych pomysłów, pasji tworzenia i odkrywania bogactwa ludzkich zdolności.
E.Kosińska
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