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Walentynki to jedno z największych świąt romantycznych. W naszym przed-

szkolu bawiliśmy się wesoło - dzieci ubrały się na czerwono, a sale przystro-

jone były serduszkami. Dzieci  przygotowały niespodzianki swoim kolegom i 

koleżankom w grupie. Motyw serca towarzyszył nam przez cały dzień - ma-

lowaliśmy je farbami oraz wydzieraliśmy z papieru. Nie zabrakło konkursów, 

zagadek i zabaw przy muzyce. Wszystkim ten dzień bardzo się podobał - 

szkoda, że tylko raz w roku... A.Kropiwnicka 

Wszystkim życzymy dużo miłości!                          
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Luty to miesiąc poświęcony tematyce m.in. miłości, kota, kosmosu, czasu.. 

Dlatego też grupa p. Asi M.i p.Ewy K. zrobiła  z masy solnej –serca i koty. 

Grupa p .Kasi Ch. zrobiła również koty,  ufoludkowe czapki, rakiety z papie-

rowych rolek i zegary z papierowych talerzy. Grupay Jagódek i Biedrone-

czek dzielnie pracowały przy fantastycznych zegarach oraz chmurkach. Pro-

ponując dzieciom kreatywne zabawy wspieramy ich rozwój na każdym eta-

pie.   K.Chmielewska 
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   W lutym w naszym przedszkolu  panowała bardzo „nieziemska” atmosfera. 

W ramach zajęć o tematyce „kosmicznej” przedszkolaki poznały wiele no-

wych zagadnień.  Dzieci miały okazję dowiedzieć się co to jest przestrzeń ko-

smiczna, kto to jest kosmonauta, jak wygląda rakieta kosmiczna, ile jest pla-

net, jak wyglądają gwiazdy itp. Zastanawiały się też, czy ufoludki naprawdę 

istnieją i czy mogą do nas przylecieć swoimi statkami kosmicznymi. Przez  
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cały tydzień uczestniczyły w „nieziemskich ” zajęciach wykonując rakiety 

kosmiczne, układ słoneczny i rysując ufoludki, aby w KUCHCIKOWĄ ŚRO-

DĘ podsumować „kosmiczną” przygodę na specjalnym „ufoludkowym ” 

przyjęciu. Dzieci z grupy Jagódki i Biedroneczki z wielkim kosmicznym za-

pałem wykonały przepyszną bananową rakietę, polaną gorącą czekoladą, a 

Krasnoludki, Sówki i Słoneczka kosmicznie włoską pizzę, które w jeszcze 

szybszym tempie zniknęła w kosmicznych brzuszkach. K. Adamczyk  
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   W lutym grupa  Sówki brała udział w ,, Dniu Bezpiecznego Interne-

tu” (DBI), który już po raz 13 był obchodzony w Polsce i w ponad 100 kra-

jach na świecie z inicjatywy  Komisji Europejskiej pod hasłem ,, Razem 

zmieniajmy Internet na lepsze”. Z naszych obserwacji i rozmów z dziećmi 

wynika, że coraz więcej przedszkolaków korzysta z tabletów, komputerów, 

telefonów łącząc się z Internetem. Głównym celem zajęć dydaktycznych 

było zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia 

związane  z korzystaniem z sieci. Przedszkolaki zapoznały się z historią 

powstania Internetu. Obejrzały filmiki edukacyjno – profilaktyczne,, Owce 

w sieci”, z których wypowiedziały się, że Internet to nie tylko zabawa i 

wiedza ale też potencjalne zagrożenia. Wspólnie z dziećmi omówiliśmy 

skutki fizyczne i społeczne  długiego przesiadywania przed monitorem ty-

pu: brak kolegów, niedotlenienie, skrzywienie kręgosłupa, agresja,  brak 

apetytu, otyłość, anemia. Przedszkolaki prezentowały właściwą postawę 

ciała podczas korzystania z laptopa. Zostały zagrane scenki sytuacyjne po-

kazujące zagrożenie  kradzieży danych osobowych, haseł, pieniędzy jak 

również scenki o zagrożeniu życia i zdrowia. Dzieci już wiedzą, że po dru-

giej stronie monitora może być każdy i nie wszystkim można podawać po-

ufne informacje. Wspólnie z przedszkolakami stworzyliśmy lapbook eduka-

cyjny pt.:,,Bezpieczny Internet 2017”. Ponadto Sówki nauczyły się na pa-

mięć wiersza pt.:,,Netykiety”. Wspólna  recytacja została nagrana i udostęp-

niona na portalu społecznościowym  przedszkola Facebook.  

K.Chmielewska 
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  W dniu 27 lutego obchodziliśmy w naszej grupie Dzień Dinozaura. Dzieci 

przyniosły różne przedmioty związane z tematem: figurki dinozaurów, plu-

szaki, książeczki edukacyjne, puzzle. Wzajemnie dzieliły się przyniesionymi 

skarbami i opowiadały o nich. Oglądnęły film  z serii "Dinopociąg", który 

bardzo spodobał się wszystkim dzieciom. Wszystkie dzieciaki nosiły tego 

dnia na głowach opaski z dinozaurami. Każdy przedszkolak był innym dino-

zaurem, o którym opowiadaliśmy na zajęciach dydaktycznych. Smyki wyka-

zały się dużą wiedzą na temat  prehistorycznych gadów, wiedziały, że zęby 

dinozaurów odrastały stale, dokonywały szybkiej klasyfikacji zwierząt na 

mięsożerne i roślinożerne. Dzieci układały puzzle, słuchały  opowieści o hi-

storii dinozaurów oraz opowiadania pt.: „Jak nasza mama uratowała dinozau-

ra”. Uwieńczeniem całego dnia było kolorowanie sylwet różnych dinozaurów. 

Dziękujemy Rodzicom za duże zaangażowanie. K.Chmielewska 
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 W dniu 17 lutego dzieci z  naszego przedszkola, obchodziły „Światowy 

Dzień Kota”.  W tym dniu wszystkie przedszkolaki upodobniły się do swo-

ich czworonożnych  przyjaciół, zakładając przygotowane wcześniej kocie 

maski. Słuchając opowiadania o przygodach „Kici Koci”, uczyły się w jaki 

sposób opiekować się zwierzętami, zapoznały się z kocimi obyczajami.  By-

ły też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: koci spacerek, rozwiązywanie za-

gadek, śpiewanie kocich piosenek. Smyki skosztowały pysznego mleka. 

Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu 

człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych 

zwierząt.  Dla przedszkolaków był to dzień pełen wrażeń i ciekawych, no-

wych doświadczeń w miłej i radosnej atmosferze.  J.Maj 
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  W lutym w grupie Sówki odbyły się zajęcia pt.:,,Bohater dnia”. Polegają one 

na poświęceniu szczególnej uwagi wybranemu dziecku z grupy.  W ciągu  

tygodnia „bohater dnia” jest najważniejszą osobistością grupy, a za pomocą 

zdjęć i osobistych przedmiotów opowiada  o sobie, a grupa go lepiej poznaje. 

Jako pierwszy zaprezentował nam się Wiktor Derencz. Mama Wiktora, p. 

Marlena pokazała nam pamiątki z wczesnego dzieciństwa swego syna. Dzieci 

miały okazję zobaczyć zdjęcie usg, opaskę ze szpitala, pępowinę, smoczek, 

ubranka, grzechotki, pierwsze ulubione zabawki jak i pierwszy mleczny zą-

bek.  
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Dowiedzieliśmy się, że pierwszym słowem był wyraz mama wypowiedziany 

w miesiącu maju. Dzieciom podobały się zdjęcia Wiktora np. jak zjadł swoją 

pierwszą czekoladę podczas kąpieli. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć 

swojego kolegę na zdjęciach we wszystkich etapach swojego życia, od życia 

płodowego do 5 roku życia. Każde dziecko po zajęciach, stwierdziło, że chce 

by i jego mama przyszła do przedszkola opowiedzieć o nim. Tak też się stało, 

drugiego dnia zaprezentował nam się Gracjan. Podobnie jak mama Wiktora, 

p.Paulina przyniosła ze sobą pamiątki swego synka. Zaskoczeniem była  ksią-

żeczka, którą Gracjan  dostał od p. Kasi Ch. gdy był jeszcze w żłobku. 

K.Chmielewska 


