Wspólny czas mija nam na zabawach przy muzyce,tańcach,zabawach
konstrukcyjnych. Nawiązały się już pierwsze żłobkowe przyjaźnie.Dużo radości sprawiła Smykusiom zabawa ciastoliną oraz robienie
pieczątek z ziemniaków. Maluszki poznały też różne owoce i warzywa. Do naszego grona dołączyła Maja.

A.Pachutko

Ploteczki misia i laleczki

Październik 2016

Wydarzenie miesiąca
Gazetkę opracowała Ewa Kosińska
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„Pasowanie na przedszkolaka”

Pasowanie na Przedszkolaka to bardzo ważna uroczystość dla całej
społeczności przedszkola. Dzieci przez wiele tygodni pilnie uczyły się
piosenek, wierszyków i tańców, dzielnie znosiły próby. Był to dla
nich ogromny, ale miły wysiłek, nagrodzony gromkimi brawami w
dzień samego występu. Po skończonej części artystycznej uroczystego
„PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA” dokonała pani dyrektor
– Anna Topolska. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom, biret oraz paczuszkę słodyczy. Po części artystycznej, wszyscy goście
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

A.Kropiwnicka
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Kolejne kulinarne spotkanie grupy Krasnoludki i Słoneczka rozpoczęły od pogawędki na temat zdrowego odżywiania. Potem rozwiązywały
zagadki i wymieniały swoje ulubione owoce.W końcu, z przygotowanych wcześniej zdrowych smakołyków, wykonywały kuleczki energetyczne z suszonych owoców, płatków owsianych i miodu. Na kolejnym
spotkaniu w Kuchcikowie, Jagódki i Biedroneczki wykonywały sałatkę
jarzynową. Tym razem dzieci musiały wykazać się umiejętnością posługiwania się nożem. Ale sprawne rączki bez problemu poradziły sobie z krojeniem marchewki, jajka, ziemniaka i jabłuszka. Kolejne spotkanie Sówek, to przygotowanie zapasów na zimę. Tym razem mali
kucharze ugotowali dżem, a następnie ozdabiały słoiki. Ale przecież
przedszkolaki są już "zaprawione w boju" więc i z takim zadaniem poradziły sobie bezbłędnie :) K.Adamczyk
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W dniu 30 września w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie
pt.:„Kozucha Kłamczucha”. Młodzi artyści Agencji Artystycznej z Białegostoku zaprezentowali przedszkolakom teatralną wersję utworu Janiny
Porazińskiej. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu i bawiły się
doskonale. Dzieci nauczyły się, że kłamstwo nie popłaca, a po przedstawieniu mogły z bliska obejrzeć i dotknąć wszystkie kukiełki występujące w bajce. Natomiast w grupa Sówki wybrała się do kina na spektakl teatralny pt.
,,Kominiarczyk” w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora z Łomży. Najkrócej
ujmując „Kominiarczyk”, to historia o braku uczuć i o kodzie, który każdy z
nas otrzymuje w chwili narodzin. Czy w takim razie młody człowiek ma
możliwość wpływu na własne życie? Odpowiadamy, że tak, jednak muszą
temu sprzyjać odpowiednie okoliczności. Kominiarze znajdują na ulicy
chłopca i poprzez symboliczne podarowanie serca dają mu życie.
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W październiku w naszym przedszkolu odbyło się „Święto Pieczonego
Ziemniaka”. Dzieci z oddziału w Siejniku jak i z ul. Broniewskiego ze swoimi paniami bawiły się wyśmienicie. Były zawody w sadzenie i zbieranie
ziemniaków, slalom z „gorącym ziemniaczkiem”, rzut ziemniakiem do koszyka, wyścigi w workach. Były też zabawy ze śpiewem i zabawy integracyjne. Dzieci z ziemniaków stworzyły ziemniaczane jeże i myszki. W tym
dniu nie zabrakło też pieczonych ziemniaczków-frytek, które wszystkim
bardzo smakowały. A starsza grupa Sówki przygotowała babkę ziemniaczaną. Samodzielnie obrały ziemniaki i przy pomocy pani starły przez maszynkę
ziemniaki i przyprawiły ciasto. Upieczoną babkę dzieci ze smakiem zjadły
na podwieczorek.

A.Maj

Zajęcia na basenie w naszym przedszkolu już od kilku lat prowadzi
instruktor
ją

Michał

Dunaj.

Przedszkolaki

na

basenie

nabywa-

podstawowych umiejętności pływania już od najmłodszych lat i

bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Warto podkreślić, że pływanie rozwija
i podnosi sprawność fizyczną, zachęca do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym oraz wdraża do prowadzenia zdrowego i
aktywnego stylu życia. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Wyrównuje napięcie mięśniowe, co może stanowić profilaktykę skrzywień kręgosłupa. Stanowi poprzez zabawę

W społecznej i to w dodatku błędnej opinii, jest on inny, gdyż jest małym
cygankiem… Ma krucze włosy, czarne oczy i niewinne spojrzenie. Jednak,

doskonały relaks dla malucha—zarówno fizyczny jak i psychiczny.

tak jak my wszyscy, chce być szczęśliwy, chce mieć przyjaciół i ma cudowne

K.CHmielewska

marzenia. Marzy o chrupiącym rogalu, o rodzicach, których nigdy nie poznał, o wesołym miasteczku i o jabłkach… Ciesząc się i radując z każdej
chwili podąża tam, gdzie może go spotkać szczęście i gdzie może znaleźć
przyjaciół. Tym przysłowiowym symbolem do szczęścia jest zwykły guzik,
którego mu brakuje. Jeśli kiedykolwiek znajdzie ten guzik, to zapewne będzie szczęśliwy. Spotka różne postaci, m.in. anioła bez skrzydeł, który spadł
z chmur i dziewczynkę, z którą się zaprzyjaźnia. Podczas zabawy dziewczynka gubi guzik, który dla Jesenika jest niczym innym, tylko szczęściem. Ale,
czy to jest jego szczęście, czy przypadkiem tego guzika przewrotnie nie
ukradł…W bogactwie metafor i symboli spektakl powinien pozostawić
dziecku prawo do własnej interpretacji oraz dać obszerny materiał do przemyśleń na temat własnego świata wartości. K.Chmielewska i K. Adamczyk
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Dzień Kreatywnej Zabawy to jedno z najbardziej wyczekiwanych
przez dzieci dzień w miesiącu. Grupa Krasnoludki pod opieką p. Joanny Maj ulepiły z masy solnej słodkie jabłuszka. Grupy Słoneczka i
Sówki pod opieką p. Ewy Kosińskiej i p. Katarzyny Chmielewskiej
wykonały kolorowe parasolki metodą origami. Grupy Biedroneczki i
Jagódki pod opieką p. Katarzyny Adamczyk i p. Agnieszki Kropiwnickiej stworzyły makietę Osiedla Siejnik z opakowań po mleku i gazet.
W tym dniu dzieci poprzez zabawę uczą się i pobudzają swoją wyobraźnię. A.Kropiwnicka
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