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Nasze przedszkole już trzeci raz wzięło udział w Ogólnopolskim Pro-

gramie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aqu-

afresh”, koncentrującym się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w 

wieku przedszkolnym. W związku z tym we wszystkich  grupach wy-

chowawcy, przy pomocy otrzymanych wcześniej materiałów eduka-

cyjnych, przeprowadzili zajęcia z dziećmi z profilaktyki stomatolo-

gicznej. Nadrzędnym celem „Akademii Aquafresh” jest wykształcenie 

w przedszkolakach nawyku dbania o higienę jamy ustnej. Program 

Edukacji Zdrowotnej jest wspólnym działaniem angażującym nie tylko  
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    W czasie „Kuchcikowej śody”, dzieci z zerówki ugniatały 

ciasto na słodkie ciasteczka z bakaliami. Krasnoludki ze Sło-

neczkami, również ten dzień uczciły na słodko, przygotowu-

jąc korzenne pierniczki. Zapach rozchodzący się po przed-

szkolu, nastrajał do nadchodzących Świąt Bożego Narodze-

nia.  Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w tym dniu i  

produkty do ciasteczek.                                   E.Kosińska 
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     Miesiąc grudzień nastroił starszaki do fantastycznej zabawy, a mia-

nowicie do tworzenia ozdób choinkowych. Każde dziecko chciało za-

nieść do domu coś co zrobiło samo i powiesić to na swojej choince. 

Zadaniem dzieci, było wycinanie kolorowych kółek, gwiazdek i zdo-

bienie ich brokatem. Tak oto bowiem powstały błyszczące kolorami 

tęczy bombki na choinkę. Krasnoludki, bawiły się cały dzień guzika-

mi. Układały różne mozaiki, przeliczały je, najzwyczajniej bawiły się 

nimi. Natomiast najmłodsze Słoneczka, przyniosły do przedszkola 

zgromadzone w domu rolki po papierze. Jaka to frajda dla dzieci, po-

bawić się przez chwilę czymś innym niż na co dzień.          E.Kosińska               
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dzieci, ale również nauczycieli i rodziców.  Na zajęciach podsumowu-

jących  dzieci  wesoło bawiły się z mieszkańcami  „Pastusiowej Kra-

iny”, śpiewały piosenki, poznały etapy mycia zębów oraz wiedzą, co 

należy jeść aby zdrowe zęby mieć. Dużą niespodzianką dla dzieci była 

też wycieczka do gabinetu stomatologicznego. Pani doktor Anna Sa-

dowska odpowiadała na pytania małych smyków, dotyczące higieny 

jamy ustnej oraz zrobiła przegląd uzębienia dzieci. Po badaniu wszy-

scy dzielni pacjenci otrzymali nagrodę, a pani doktor zachęciła dzieci 

do kontroli zębów dwa razy w roku.      

                                                                                            E.Kosińska                                                                                                                                        
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     Już po raz drugi w tym roku odwiedził nas wspaniały gość, który 

przeniósł nas w magiczny świat literatury dziecięcej. Był nim ks. pro-

boszcz parafii Cichy Jarosław Stopko. Ksiądz Jarosław przeczytał 

przedszkolakom bardzo interesującą książkę o mrówkach i koniku po-

lnym, z której dzieci dowiedziały się, że nie opłaca się być leniuchem i 

tylko ciężka praca przynosi korzyści. Ksiądz Jarosław przeczytał także 

Smykom fragment z Pisma Świętego o stworzeniu świata oraz nauczył 

je piosenki. Nauka piosenki odbyła się w sposób niezwykły, ponieważ 

nasz nauczyciel nie tylko śpiewał, ale także grał na gitarze. Dzieciom 

bardzo podobało się niesamowite spotkanie i z niecierpliwością czeka-

ją na kolejnego gościa.                                                  A.Buraczewska 
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Najlepsze życzenia urodzinowe: 
 

WERONICE MAJ 

JAKUBOWI GIERAKOWI 

PIOTROWI WITKOWSKIEMU 

FLORIANOWI STRZYŻEWSKIEMU 

Poi, czyli wirującymi diodami LED. Klown i jego ”show” zrobił na 

dzieciach piorunujące wrażenie, gdyż mogły one nauczyć się i same 

spróbować kręcenia takimi, jak to nazwały, mieczami świetlnymi. 

Jeszcze wiele dni smyki wspominały naszą mikołajkową wycieczkę.                                                           

.                                                                                       J .Daniłowcz 
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   W piątek, 6 grudnia dzieci z naszego oddziału przedszkolnego wy-

brały się do oddziału Przedszkola „SMYK” w Siejniku, gdzie czekało 

na nie mnóstwo atrakcji. Już sam przejazd autobusem był dla wielu 

dzieci nie lada gratką. Kiedy tam dojechaliśmy wszystkie smyki przy-

witał  Mikołaj, który przygotował dla dzieci wiele konkursów, m.in. 

tańce na gazecie i taneczną „podróż” po różnych zakątkach Europy 

(Corridę w Hiszpanii, Can Can we Francji, czy Greka Zorbę w Grecji) 

oraz konkurs plastyczny. Ten dzień był również bardzo smaczny i 

zdrowy, gdyż dzieci częstowały się owocami, dostały również upomin-

ki. Na zakończenie naszej wizyty przybył do nas kolorowy i zabawny 

klown z pokazem żonglerki oraz wywodzącego się z Nowej  Zelandii - 
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   Przedszkolaki coraz lepiej orientują się w otaczającym je środowisku - 

warunkuje to zwiedzanie miejsc naszego miasta. W ramach zajęć tematycz-

nych dzieci tym razem wybrały się na pocztę. Dzięki temu zapoznały się z 

zawodem listonosza, zwiedziły różne pomieszczenia urzędu pocztowego i 

zapoznały się z ich funkcjami. Zobaczyły drogę listu, paczki i innych prze-

syłek. Dzieci dowiedziały się, jak przebiega ich sortowanie (ekspedycja), 

stemplowanie oraz gdzie umieszczane są przesyłki i jak są zabezpieczane 

przed zniszczeniem. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwe-

go, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Poza tym dzieci 

z grupy 6-latków samodzielnie stemplowały swoje listy do Mikołaja. Wy-

cieczka okazała się pouczająca i bardzo interesująca, a dzieci wracały do 

przedszkola pełne miłych wrażeń.                                              E.Kosińska 
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    Cicha noc, święta noc, noc magiczna i pełna ra-

dości. Nasze przedszkolaki przedstawiły prze-

bieg tej nocy w jasełkach. Dzieci przygotowywały 

się do tego wydarzenia ponad miesiąc i z wielkim 

zaangażowaniem uczyły się swoich ról i kolęd, a ro-

dzice przygotowali wspaniałe kostiumy. Wszystko 

razem dało niezapomniany efekt. Na krótką chwilę 

wszyscy widzowie mogli przenieść się do Betlejem 

i razem z Marią i Józefem witać przybyłych do Je-

zusa gości: pasterzy, aniołków, dwanaście miesię-         
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cy, a nawet diabełki. Po pięknym przedstawieniu przyszedł 

czas na bożonarodzeniowe życzenia i tradycyjne łamanie się 

opłatkiem.   

   W przedszkolu także zorganizowano tradycyjną Wigilię. 

Dzieci smakowały barszczyk, pierogi z kapustą i grzybami i 

inne smakołyki. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają 

dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, 

lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdecz-

ne relacje.                                                        A.Buraczewska 


