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Wydarzenie miesiąca

Poszukiwanie Wielkanocnego Zajaczka

Z

ajączek u nas w przedszkolu był

i wielkanocne prezenty skrył.

Każdego roku, tuż przed świętami Wielkanocnymi, nasze przedszkole odwiedza zajączek wielkanocny. Przychodzi, a raczej kica z prezentami dla dzieci.
Ale nie zostawia ich ot tak, po prostu. Przygotowuje dla dzieci mnóstwo poleceń i zadań tropiących, których dopiero rozwiązanie prowadzi do czekoladowych jajeczek. W tym roku szukaliśmy ich na placu zabaw. Piękna pogoda,
czyste powietrze, humor, zając i słodki zapach czekoladowych pisanek, to było to! A ile przy tym radości i śmiechu!
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W przedszkolu gościliśmy królika, którego przyniosła nam mama Ksawerego- p. Katarzyna Szczecina. Dzieci dowiedziały się jak należy opiekować się
zwierzakami, jakie są ich ulubione przysmaki oraz jak można się z nimi bawić. Przedszkolaki chętnie, ale zarazem delikatnie głaskały i obserwowały
zachowanie futrzaka. Niespodzianka sprawiła dzieciom wiele radości.
K.Adamczyk
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M

iędzynarodowy Dzień Ziemi to doskonała okazja do
organizowania dla dzieci różnego rodzaju wydarzeń
promujących ekologię, w tym akcje zbierania i segregowania śmieci oraz sadzenia drzew. 21 kwietnia przed-

szkolaki z pełnym zaangażowaniem uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach proekologicznych. Wysłuchały i aktywnie uczestniczyły w inscenizacji
wiersza L.Szołdry „Sznurek Jurka”, na podstawie, którego miały możliwość
dokonania segregacji śmieci.
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Zostały wykonane liczne prace plastyczne z odpadów takich jak: butelki plastikowe, łupinki orzechów, guziki, zakrętki plastikowe, itp. Małe Smyki wzięły również udział w sprzątaniu śmieci wokół przedszkola. W ramach obchodów tego święta dzieci posadziły piękną jabłoń. Po posadzeniu i podlaniu
drzewka dzieci złożyły przyrzeczenie: gałązek drzew nie łamiemy, trawników
nie depczemy i śmieci nigdy nie rozrzucamy.
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Ewa Kosińska

K

WIETNIOWE KONKURSY - W konkursie „O uśmiech Krasnala” w czwartek, 20 kwietnia wystąpiło 22 uczestników. Dzieci występowały w dwóch kategoriach wiekowych. Jako pierwsze

na scenie wystąpiły dzieci 3-4 letnie. Po nich swoje umiejętności zaprezentowały dzieci 5-6 letnie. Nasze przedszkole godnie reprezentowało dwóch
uczestników: Martyna Mackun z grupy Biedroneczki zaśpiewała piosenkę
„Mała biedroneczka” oraz Jędrzej Topolski z grupy Jagódki zaśpiewał piosenkę „Wiosna w ogródku”. Wszystkie dzieci występujące na scenie otrzymały dyplomy uczestnictwa i słodkie niespodzianki, a laureaci nagrody.
Już po raz dwunasty Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach zorganizowało
powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci w tym roku pod hasłem
„Bezpieczeństwo - ważna sprawa”. Wiersze polskich poetów dziecięcych
recytowały dzieci: Kamil Smokowski – „Jak paw przechodził przez jezdnię”
oraz Igor Danilec- „Numer alarmowy 112”. Komisja przyznała wyróżnienie
Kamilowi z grupy Sówki. Wszystkie dzieci otrzymały upominki i pamiątkowe
dyplomy. Serdecznie gratulujemy.
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A.Kropiwnicka

K

ONCERT MAJKI JEŻOWSKIEJ Taniec, śpiew, dobra
zabawa i konkursy z nagrodami - tak można krótko opisać
koncert Majki Jeżowskiej, na który wybrały się nasze
przedszkolaki 26 kwietnia do Hali Lega w Olecku. Mieli-

śmy okazję posłuchać na żywo największych przebojów tj. ,,A ja wolę moją
mamę'' , ,,Wszystkie dzieci nasze są'' , ,,Najpiękniejsza w klasie'' oraz wiele,
wiele innych. Piosenki przeplatane były układami tanecznymi oraz konkursami w trakcie których, można było wygrać plakaty lub zdjęcia Majki Jeżowskiej z autografem. Dzięki zaangażowaniu dzieci i z pomocą Pań w jednym z
konkursów udało nam się wygrać płytę dla przedszkola z największymi przebojami piosenkarki.
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J.Maj

Ś

roda kuchcikowa w kwietniu to dzień w którym przedszkolaki
mogą realizować swoje pasje kulinarne pod czujnym okiem nau-

czycielek i opiekunów. Zajęcia te wprowadzają dzieci w sztukę kulinarną,
uczą

jak

przygotować

proste

potrawy,

rozwijają

samodzielność

„kucharzenia”, podawania i konsumowania, oraz nakrywania do stołu. Dzieci
spróbują swych sił w krojeniu produktów, wycinaniu ciasteczek, wałkowaniu
ciasta, mieszaniu składników, obieraniu owoców. Zajęcia z pewnością rozwijają u dzieci nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania. W grupie, dzieci
łatwiej przełamują bariery w spożywaniu nowych produktów i obserwując
rówieśników często sięgają po potrawy, do których za nic nie można ich przekonać w domu.
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W tym miesiącu dzieci z gr. Słoneczka i Krasnoludki próbowały swoich sił w
pieczeniu ciasteczek. Dekoracja ciasteczek sprawiła najwięcej frajdy. W gr.
Sówki starszaki gotowały sos do zapiekanek. Obieranie surowych marchewek było nie lada wyzwaniem, a jeszcze większym było potarkowanie warzywa własnoręcznie na tarce. Sówki upiekły także wielkanocne babeczki marchewkowe i baranka wielkanocnego.. Zajęcia poprowadziła jedna z mam p.
Kasia, która podzieliła się swoim rewelacyjnym przepisem na babeczki. Wypieki wyszły bardzo smaczne i ładne. W Smyku na Siejniku panie upiekły z
dziećmi wielkanocne baby cytrynowe.
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K.Chmielewska

DZ

IEŃ KREATYWNEJ ZABAWY

Kolejny dzień kreatywnej zabawy przyniósł wiele pomysłów i radości naszym przedszkolakom. Najstarsza grupa Sówki wyczarowała ze zwykłych
papierowych talerzy piękne kolorowe koszyczki wielkanocne. Krasnoludki
stworzyły ze zwykłej papierowej serwetki przesympatycznego baranka, który
bardzo spodobał się rodzicom. Grupa Słoneczka zrobiła z papierowych talerzyków, waty i kolorowej bibuły przemiłe zające wielkanocne, które ozdobiły tablice w wejściu do przedszkola. Natomiast dzieci z Oddziału w Siejniku
wykonały ze swoimi paniami kolorowe jajeczka ze styropianu. Oczywiście
pomysłów było wiele. Było też mnóstwo uśmiechu i radości.
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J.Maj

Ś

więto Narodowe Trzeciego Maja oraz Święto Flagi jest okazją do
rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i
symbolach narodowych, a także rozwijaniu poczucia przynależności
narodowej. Zajęcia w grupach rozpoczęły się wspólnym odśpiewa-

niem hymnu narodowego. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie symboliczną wymowę barw polskiej flagi oraz godła Polski. Chętnie wykonywały prace
plastyczno - techniczne, wśród których nie mogło zabraknąć tematów związanych z polskimi symbolami.
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E.Kosińska

Bardzo dużo radości sprawiły małym smykusiom zabawy sensoryczne. Bosymi stópkami chodziły po piórkach, guzikach, fasoli, mące, wodzie i trawie. W
ciepłe dni maluszki bawiły się na tarasie. Drugie urodziny obchodzili Gabryś,
Maks i Marysia.

Anna Pachutko

Gazetkę zredagowała-Ewa Kosińska
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