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Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach Babcie i Dziadkowie
obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. W naszym przedszkolu również odbyła się
uroczystość z tej okazji. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy
swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano poczęstunek oraz wspaniały program
artystyczny. Występ dzieci zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają
wspaniałe wyniki w nauce, ale również posiadają zdolności muzyczne oraz aktorskie.
W II części uroczystości Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani laurkami i prezencikami oraz
słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Frekwencja była wspaniała.
Dziękujemy im za to. Gorące słowa podziękowania należą się również rodzicom, którzy nie
tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali dużą pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu imprezy.
Anna Bagińska

Twórcze wykorzystanie dłoni z zastosowaniem masy solnej- kreatywne
zabawy w grupie Jagódki i Biedroneczki

Ostatnie zajęcia spędziliśmy na zabawie z masą solną. Było jak zawsze wesoło, twórczo
i pomysłowo. Takie zabawy są bardzo zajmujące, tanie w wykonaniu i niezwykle rozwijają
dziecko. Uczą planowania, cierpliwości, trenują małą motorykę i kształtują w dziecku
kreatywne myślenie.

Wykonanie:
1. Wyrabiamy masę solną według przepisu:
Mąkę wymieszaj z solą i dodawaj wodę (tyle aby masa była plastyczna ale nie zbyt rzadka),
wyrabiaj 5-10 minut.
– jeśli masa jest zbyt rzadka dodawaj do niej mąki do momentu kiedy będzie się dało
formować kształty
2. Lepimy aniołki
– najlepiej jest lepić od razu na blasze do pieczenia – masa łatwo się odkształca;
– zanim weźmiesz się za lepienie szczegółów takich jak włosy, podłóż pod główkę aniołka
odgięty spinacz, tak aby powstał haczyk umożliwiający zawieszenie figurki;
– w masie solnej możemy z łatwością odciskać różne przedmioty, tworząc ciekawe wzory na
ubranku i na skrzydełkach;
3. Utwardzamy aniołki w piekarniku – suszymy figurki w piekarniku w niskiej temperaturze
(50 – 70 stopni) do momentu kiedy nie zaczną nabierać lekko brązowawego koloru (najlepiej
to widać przy brzegach);
4. Malujemy – po pomalowaniu farbami akrylowymi figurki można pokryć specjalnym
lakierem bezbarwnym, co nada im połysku i utrwali farbę;
Serdecznie zachęcamy do wspólnej zabawy.
Katarzyna Adamczyk

Plastik- recykling, zabawa i nauka- karmnik dla ptaków
Zima jest dla ptaków bardzo ciężkim okresem, ze względu na
niską temperaturę i trudne warunki pogodowe. W związku
z tym ptaki mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej
ilości pokarmu. Chcemy, aby dzieci już od przedszkola
zyskiwały świadomość ekologiczną, jednocześnie przy tym
dobrze się bawiąc wykonując karmnik z butelki plastikowej
i drewnianej łyżki, dowiedziały się, że do karmnika nie należy
wrzucać wszystkiego, co popadnie. Wszystko dlatego, że
zwierzęta mają bardzo wrażliwy układ trawienny, dlatego też
źle dobrany posiłek nie tylko im nie pomoże, ale może zakończyć się bardzo źle. Dzięki
przedszkolakom ptaki tej zimy nie fruwały głodne.

Agnieszka Kropiwnicka

Karnawał u Smyków
Karnawał to czas balów i zabaw, nie tylko dla dorosłych, ale
również dzieci. Bale karnawałowe stały się już tradycją. Tego
zwyczaju nie mogło zabraknąć u naszych Smyków! Maluchy
czekały na tę okazję już od kilku tygodni. Od samego rana
w naszym przedszkolu było wielkie poruszenie, a dzieci były
pełne emocji. Kolorowe stroje wróżek, spidermanów, piratów,
batmanów i różnych postaci bajkowych zrobiły ogromne
wrażenie na wszystkich, również na paniach nauczycielkach!
Zabawom nie było końca! Tańce przy wesołej muzyce
z przyjaciółmi oraz paniami, prezentacje swoich strojów przed
publicznością a nawet konkursy karaoke! Oczywiście w tym wszystkim nie mogło zabraknąć
słodkiego poczęstunku, dzieci chętnie odpoczywały i degustowały przekąski przyniesione
przez ich rodziców. Po kilku chwilach odpoczynku sala znów porwała wszystkich do zabawy
w rytmie przebojowych piosenek znanych dzieciom. Po zakończonej imprezie wszyscy byli

zadowoleni i pełni pozytywnych emocji. Zabawa przyniosła wszystkim wiele radości. Kolejny
bal już za rok!
Anna Pojawis

Bal piżamowy
W grupie Sówek i Krasnoludków odbył się bal piżamowy. Dominującym elementem zabawy
były ulubione piżamy naszych podopiecznych. Każde dziecko zaprezentowało swój strój
i wzięło udział zabawach proponowanych przez nauczycielki. Dzieci miały okazję posłuchać
kołysanek, pobawić się chustą animacyjną, wziąć udział w zbiorowym „lunatykowaniu”
połączonym z przemarszem przez przeszkody. Na koniec zabawy potańczyły przy ulubionych
piosenkach i wysłuchały bajki ,,o Jasiu i Małgosi” w wykonaniu p. Ewy. Przedszkolaki rozeszły
się do swoich sal z radosnym nastrojem, który towarzyszył im do końca dnia.

Katarzyna Chmielewska

Co słychać w żłobku?
W styczniu swoje drugie urodziny obchodzili Michaś i Oliwcia. Był słodki poczęstunek
i głośne sto lat dla naszych małych solenizantów. Smykusie bawiły się na Balu Karnawałowym.
Maluszki spędziły czas w bajkowej i radosnej atmosferze. Do naszej wesołej gromadki
dołączyli Amelka, Nikolka i Ksawery.
Anna Pachutko

Styczeń u Słoneczek
Nasze kochane maluszki z grupy Słoneczek miło spędzają swój czas w przedszkolu wśród
ukochanych przyjaciół. W tym miesiącu obchodziliśmy między innymi Międzynarodowy
Dzień Pizzy, podczas którego dzieci miały możliwość poznania historii tego lubianego dania.
Podczas zabaw matematycznych przedszkolaki przeliczały kawałki pizzy, na które miał ochotę
wygłodniały smok, a także dobierały mu dodatki tworząc z nich zbiory. Uwieńczeniem dnia
była wspólna degustacja pizzy. W miesiącu styczniu obchodziliśmy również dzień zabaw
domową ciastoliną, podczas którego dzieci mogły samodzielnie wykonać swoja brokatową
masę. Wspaniałe zestawy play doh cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a brokat to jest
to, co uwielbiamy wszędzie i w każdej ilości. Podczas kuchcikowej środy piekliśmy przepyszne
pączki, w sam raz na tłusty czwartek. Do naszych udanych wypieków należą też w tym miesiącu

rogaliki z czekoladą przygotowane na ogólnopolski dzień rogalika, kolorowe naleśniki oraz
czekoladowe kuleczki. Dzieci uwielbiają wspólne gotowanie, zabawy mąką, wbijanie jajek,
współdziałanie podczas tworzenia, wypieki są uwieńczeniem mile spędzonego czasu. Udało
nam się także przygotować niespodziankę dzieciom z całego przedszkola – teatrzyk żywego
aktora o Czerwonym Kapturku. W naszej grupie odbył się także oczekiwany przez maluszki
bal, podczas którego dzieci miały możliwość przebrania się za swoich ulubionych bohaterów.
W kreatywny czwartek wykonaliśmy przepiękne, kolorowe rybki z rolek po papierze
toaletowym. Dużą radość sprawiło nam także wykonanie śniegu z pieluszek. Zabawom w masie
nie było końca, a dzieci prześcigały się w pomysłach co do użycia śniegowej galaretki.
Wspaniałą zabawę mieliśmy także podczas malowania na folii spożywczej i woreczkami
strunowymi wypełnionymi żelem i guzikami, zadaniem dzieci było nakarmienie ptaszków
(guziczkami – ziarenkami). Zabawy badawcze z użyciem prawdziwego śniegu wyjaśniły
dzieciom dlaczego śnieg nie jest czysty. Dzieci miały możliwość określania zapachu i koloru
śniegu, obserwowały co się z nim dzieje podczas trzymania na ciepłej dłoni, wykonywały
eksperymenty i wyciągały wnioski. Niezwykle emocjonująca była wizyta w przedszkolnym
„kinie”, podczas której popcorn smakował wyjątkowo dobrze. Nauka poprzez zabawę, to jest
to, co kochamy.
Joanna Kozłowska
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