20 i 27 października odbyło się w naszych przedszkolach uroczyste „Pasowanie
na Przedszkolaka”. Były to wyjątkowe dni, pełne zabaw i radości. Dzieci
fantastycznie przedstawiły zdobyte umiejętności oraz złożyły przysięgę,
w której zobowiązały się nie siusiać w pieluchy, chrapać w poduchy, chodzić na
spacery daleko, a nawet wypijać mleko. Maluszkom zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy, czapeczki oraz słodkie upominki. Gratulujemy
prawdziwym przedszkolakom.
Joanna Kozłowska

Kształtowanie postaw prozdrowotnych jest
procesem długotrwałym i zaczyna się już w
przedszkolu. Dlatego mając na uwadze
zdrowie naszych wychowanków nie zapominamy o organizowaniu sytuacji
edukacyjnych, które promują zdrowie. Tym razem było to zrobienie przez dzieci
soku. Soki owocowe i warzywne stają się w przedszkolach coraz bardziej
popularne i to nie tylko ze względu na swoje walory odżywcze i smakowe, lecz
także ze względu na swoje właściwości lecznicze, profilaktyczne
i odmładzające. Dzieci doskonale wiedzą, że aby być zdrowym należy się
między innymi prawidłowo odżywiać. Każdy przedszkolak rozumie potrzebę
spożywania dużych ilości owoców oraz warzyw. Z myślą o witaminkach,
postanowiliśmy zrobić sok. Dzieci
przyniosły
do
przedszkola
marchewki, pomarańcze, jabłka
i inne owoce. Jednak zanim
przystąpiliśmy do pracy, dzieci
zapoznały się z urządzeniem do
robienia
sokusokowirówką,
jego działaniem i utrwalały sobie
zasady bezpieczeństwa. Pozostało
tylko wrzucenie składników do
maszyny i sok gotowy! Wszystkim
bardzo
smakował,
ponieważ
wykonany był przez dzieci, bez
dodatku cukru i bez konserwantów.
Anna Bagińska

27 października dzieci z grupy
Słoneczek wybrały się na wycieczkę
do parku. Dzielnie przemierzały
alejki miasta by dotrzeć do miejsca
gdzie spędza czas Pani Jesień. Mimo
chłodnej aury było nam bardzo
ciepło. Najbardziej podobało się
zbieranie liści i kasztanów, berek na
trawie z Panią Asią i Panią Olą oraz
liściasty deszczyk. Wróciliśmy do
przedszkola
we
wspaniałym
humorze, z wielkimi bukietami liści.

Olga Kosińska

Dnia 25 października w grupie Słoneczek odbył się „Światowy Dzień
Makaronu”. Wiele frajdy sprawiło dzieciom układanie makaronowych
obrazków, nawlekanie kolorowych rurek na patyczki, segregowanie makaronu
do zupy Pani Halinki czy układanie odpowiedniego koloru makaronu wg
podanego schematu. Powstały także wspaniałe talerzyki ze spaghetti. Mała
rzecz, a frajdy co nie miara. Na koniec zjedliśmy znakomitą makaronową
zapiekankę. Pyszna zabawa i nauka w jednym!

Joanna Kozłowska

19 października dzieci z grup Sówki, Krasnoludki i Słoneczka wybrały się do
kina. Miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne „Miś Tymoteusz”. Miało
ono na celu ukazanie wspaniałej przyjaźni małego misia Tymoteusza
z Psiuńciem Przybłędą, którego nie tolerował tata. Pies o wielkim sercu pomógł
w odnalezieniu zrabowanych przez lisa rzeczy – i tym sposobem zyskał uznanie

taty misia. Nudy w kinie nie było-dużo wątków, wiele postaci, same atrakcje.
Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem przyglądały się losom bohaterów,
były zachwycone. Uśmiechnięte buzie oraz pełne przejęcia komentarze były
dowodem mile spędzonego przedpołudnia. Po zakończonym spektaklu pełni
emocji wróciliśmy do przedszkola. Celem naszej wyprawy było nie tylko
oglądanie przedstawienia, ale również wdrażanie do właściwych zachowań
podczas pobytu w kinie.
Anna Pojawis

Jesień to czas zbiorów
ziemniaków a przy tym świetna
okazja do wspólnej zabawy
i bliższego poznania tego
warzywa.
Z
tej
okazji
skorzystały
przedszkolaki
z grup Biedroneczki, Jagódki
oraz
Słoneczka.
Dzieci
wykonywały
warzywne
stworki, robiły ziemniaczane
stempelki, a nawet piekły

domowe frytki. Tańce przy piosenkach o ziemniaku oraz teatrzyk stanowiły
uwieńczenie tego wesołego dnia.
Olga Kosińska

W ramach kreatywnego
czwartku dzieci z grupy
Słoneczek
postanowiły
wykonać niecodzienną pracę.
Z uzbieranych wcześniej liści
utworzyły
niesamowite
dzieła.
Odrobina
farby,
brokatu, nieco czarów i…
można zamknąć w liściu
niemal całą galaktykę. Nasze
fantastyczne prace można
było podziwiać na gazetce w
szatni. Uwielbiamy tego typu
zajęcia.

Joanna Kozłowska

Zajęcia z polisensorycznego poznawania świata to coś, co uwielbiamy. Dzieci
z grupy Smykusiów oraz Słoneczek obchodziły w miesiącu październiku
polisensoryczny wtorek. Dzieci zbierały warzywa z "grządek" do koszyczka,
sadziły "spinaczową" fasolkę na polu z chusteczki, zwoziły worki
z ziemniaczkami, wrzucały jabłuszka do brzuszka, skakały po błotku z woreczka
a nawet wchodziły do "foliowego" namiotu z warzywami . A zabawa piaskiem
kinetycznym? To jest coś co nasze maluszki ze żłobka uwielbiają najbardziej.
Bawiliśmy się znakomicie.
Joanna Kozłowska

Przedstawienia teatralne? Jesteśmy zawsze na tak!!! W miesiącu październiku
dzieci z grupy Słoneczek obejrzały dwa wewnątrzgrupowe przedstawienia
teatralne – o „Czerwonym Kapturku” , w którym czynnie udzielały się
odgadując na co ma ochotę chora babcia, zbierały kwiatki na łące czy przeliczały
warzywa potrzebne d zrobienia babci zdrowego soku oraz o „Smoku
wawelskim”, podczas którego gotowały kolorową zupę, którą następnie zjadł
smok wegetarianin. Było bardzo wesoło, kolorowo i twórczo.

Joanna Kozłowska

23 października odwiedzili nas artyści
z teatru dziecięcego „Karuzela”
i zaprezentowali spektakl pt. „Raz,
dwa, trzy smok na ciebie patrzy”
Przedstawienie przeniosło widzów
w świat
niespotykanej baśni,
niesamowitej przygody i kolorowej
magii. Opowieść o szacunku do
zwierząt (również i smoków) oraz o
opanowywaniu swoich skrajnych
uczuć, szczególnie wrogości, gniewu, agresji i niechęci do innych. Widowisko
pełne było nietuzinkowych lalek, począwszy od kukiełek, po jawajki,
skończywszy na mapetach czy też lalkach kombinowanych. W humorystyczny
sposób aktorzy ukazali dzieciom historie niesfornego chińskiego smoka. Smyki
mocno przeżywały przygody głównych bohaterów, a w szczególności psa
Ciapka. Brały bardzo aktywny udział w spektaklu. Paniom również się
podobało. Dały temu wyraz ogromnym uśmiechem.

Agnieszka Kropiwnicka

„Jagódki” i „Biedroneczki” postanowiły zrobić pyszne i zdrowe ciasto
marchewkowe. Ponieważ marchew to warzywo o którego właściwościach i
wartościach odżywczych decydują witaminy, minerały i przeciwutleniacze.
Wśród tych ostatnich jednym z ważniejszych jest beta-karoten, który nie tylko
wzmaga opaleniznę, lecz także zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wzroku,
wzmacnia odporność i może ochronić przed rozwojem nowotworów.
Mniamm… było przepyszne.

Katarzyna Adamczyk
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