Kuchcikowa środa
Kuchcikowa

środa

w

naszym

przedszkolu, to innowacyjny projekt
realizowany przez wszystkie grupy
wiekowe i nasza osobista tradycja.
Gotowanie z dziećmi to nie tylko
bałagan. Wspólne kuchcikowanie
przynosi
Malec

mnóstwo
robi

coś

korzyści.
konkretnego,

kreatywnie spędza czas, nabiera
apetytu i wiary w siebie. To
wspaniała okazja do poznawania i utrwalania kształtów (okrągłe plasterki pomidora,
kwadratowe kromki razowca) czy nauki liczenia („dodaj proszę dwie szklanki mąki”).
W kuchni można przeprowadzać z dziećmi proste eksperymenty. Co się szybciej
rozpuszcza? Sól czy cukier? Czy barwnikami spożywczymi uda się zafarbować mleko?
Surowy makaron da się połamać. A ugotowany? Zresztą samo gotowanie dostarcza
wiedzy. No bo jak to jest, że z jajek, masła i kilku innych składników powstaje pyszne
ciasto? Podczas kuchcikowej środy dzieci poznają kolory, uczą się komponować, ćwiczą
paluszki nie gorzej niż wówczas, gdy
lepią coś z plasteliny albo wycinają.
Jesteśmy na tak i zachęcamy do
próbowania wspólnego

kucharzenia

w domu. Nam udało się zrobić pyszną
galaretkę z owocami i bitą śmietaną,
fantastyczną

szarlotkę,

a

nawet

wyśmienity dżem jabłkowy.
Joanna Kozłowska

Wycieczka do Hurtowni Warzyw i Owoców
We wtorek 26 września, tuż po obiedzie, przedszkolaki z grup Sówki i Krasnoludki
z Przedszkola Niepublicznego „Smyk” wraz z paniami wyruszyły na wycieczkę do
Hurtowni Warzyw i Owoców położonej w pobliżu przedszkola. Przed wyjściem dzieci
przypomniały sobie zasady bezpiecznego podróżowania i zachowania w czasie wycieczki,
opowiadały jakie owoce i warzywa zobaczą w hurtowni. Tuż przed bramą na dzieci
czekali pracownicy hurtowni. Przedszkolaki kolejką wybrały się do środka by podziwiać
dorodne jabłka, śliwki, pomidory itp. Pobyt w Hurtowni Warzyw i Owoców dostarczył
wiele radości, był wspaniałą lekcją przyrody. Pełne nowych wrażeń maluchy wróciły do
przedszkola, gdzie czekał na nie pyszny podwieczorek.

Katarzyna Chmielewska

Międzynarodowy dzień dbania o urodę
8 września maluszki z grupy Słoneczek urządziły przedszkolny salon piękności,
w którym można było zapoznać się z najnowszymi zapachami perfum (najbardziej do
gustu przypadł maluszkom aromat kokosowy), udekorować ubranie prawdziwymi
„diamentami”, zrobić peeling dłoni z pestek truskawek, poczesać elegancką damę (lala
nie miała nic przeciwko), a nawet dla relaksu i odpoczynku popróbować swoich sił
w lepieniu z masy powstałej z pianki i balsamu. Słoneczka bawiły się znakomicie!
Joanna Kozłowska

Sprzątanie świata
Tegorocznej 24 edycji „Sprzątania świata” przyświecało hasło „Nie ma śmieci są
surowce”. Temat ochrony środowiska nie jest obcy naszym przedszkolakom, dlatego też
15 września dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do segregowania zebranych

odpadów. Celem akcji była zmiana
postrzegania odpadów jako „śmieci”,
czyli

czegoś

niepotrzebnego,

co

powinno wylądować na wysypisku.
Dzieci na zajęciach, dowiedziały się,
że w rzeczach, często nazywanych
niepotrzebnymi, drzemie wartościowy
surowiec,

który

może

być

przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez
końca. Tak jest w przypadku aluminiowej puszki, w które zaopatruje nas mama
Karolka z grupy Sówek. Puszki są wykorzystywane przez nas jako pojemniki na
kredki, nożyczki czy też na instrumenty perkusyjne. Zwieńczeniem akcji będą jak co
roku obchody „Dnia Ziemi”, które zapisały się na stałe w kalendarzu imprez przedszkola.
Ewa Kosińska

Z wizytą w Straży Pożarnej i Policji
W

miesiącu

przedszkolaki

wrześniu
ze

Smyka

odwiedziły dwie ważne instytucje
dbające

o

bezpieczeństwo

obywateli. Ogromną atrakcją było
zwiedzanie

garażu

straży

pożarnej, w którym stały wozy
strażackie

gotowe

w

każdej

chwili do akcji ratowniczej. Jeden
ze strażaków bardzo szczegółowo opowiedział dzieciom o wyposażeniu samochodu.
Zuzia, nasza młodsza koleżanka, wykazała się odwagą i pozwoliła zademonstrować jak
wygląda dziecko przypięte do noszy. Chłopców najbardziej ciekawiły piły do rozcinania
metalu i asfaltu. Największą atrakcją był pokaz strażaka przygotowującego się do akcji
ratowniczej. Przedszkolaki liczyły ile czasu zajmie mu zjechanie z rury i ubranie się.
Same również mogły przymierzyć kask i posiedzieć w wozie strażackim. To był dzień
pełen wrażeń. Następnego dnia dzieci udały się na wycieczkę do komisariatu policji.
Policjantki opowiedziały o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i o bezpieczeństwie
w domu. Każdy przedszkolak wie, że obcym drzwi się nie otwiera. Policjantki
przepytały dzieci ze znajomości znaków drogowych, nr alarmowych i adresów
zamieszkania

a

następnie

zademonstrowały przedmioty jakie
nosi każdy

policjant.

Kajdanki

i pałka zrobiły furorę. Smyki
podziękowały

za

miłą

wizytę

piosenką, Śpiewających brzdącyPali się i Pan Policjant” i wręczyły
pamiątkowe prace plastyczne.

Katarzyna Chmielewska

Dzień przedszkolaka
Dnia 20 września grupa Słoneczek obchodziła światowy
dzień przedszkolaka. To bardzo ważny dzień dla naszych
kochanych maluszków, gdyż pierwszy raz mogły
obchodzić to święto. Cudowne humory dopisywały,
a tańcom i harcom nie było końca. Dzieci otrzymały też
słodki upominek z dedykacją. Jesteście wspaniałymi
przedszkolakami!
Joanna Kozłowska

Wizyta leśniczego
Dzieci z Przedszkola "Smyk" odwiedził niezwykły gość - leśniczy.
Przybliżył on przedszkolakom informacje na temat swojej pracy,
zwierząt żyjących w lesie, roślin
chronionych i bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie. Dzień ten stał
się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań
dzieci oraz zasad dbania o środowisko naturalne

i kształtowania prawidłowych

postaw wobec przyrody.
Joanna Kozłowska

Dzień kreatywnej zabawy
Uwielbiamy

kreatywne

czwartki!

Jedna mała szyszka, szara rolka, kilka
kasztanów, liść, taśma, powstaje coś
z niczego. Fantastycznie móc cieszyć oczy naszymi pracami. Mamy
głowy pełne pomysłów, więc kreatywne czwartki, to coś w sam raz dla
SMYKÓW. I tak było także tym razem. W naszym przedszkolu zamieszkały piękne sówki i urosły czerwone muchomorki.
Joanna Kozłowska

Co słychać w żłobku?
Nasze Smykusie pomyślnie przeszły adaptację i czują
się u nas bardzo dobrze. Pogoda dopisuje, więc
maluszki dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.
Chętnie biorą udział w zabawach sensorycznych,
plastycznych i ruchowych organizowanych w żłobku.
Swoją radością zarażają wszystkich wokół. Są jak
malutkie gwiazdeczki, które świecą nam co dzień.
Cieszymy się, że jesteście z nami, maluszki.

Anna Pachutko

Gazetkę zredagowała Joanna Kozłowska

