Nowy rok 2015 rozpoczął się dla naszych maluszkow bardzo radosnie.14 stycznia odbył się bal karnawałowy. Głowną atrakcją była wizyta Mikołaja, ktory obdarował dzieci prezentami. Kolejnym waznym wydarzeniem był Dzien Babci i Dziadka. Babcie, a takze dziadkowie licznie
przybyli, aby wspolnie bawic się i swiętowac ze swoimi wnukami. Do
naszej grupy dołączyło troje dzieci: Julia, Lenka i Oktawia, ktora 22

Ploteczki misia i laleczki
Styczeń 2015

stycznia obchodziła swoje urodziny. Z tej okazji wszyscy składamy jej
najlepsze zyczenia.

B.Zajkowska, A.Pachutko

-Wydarzenie miesiąca
Gazetkę opracowała
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Dzień Babci i Dziadka

To jeden z największych ogolnopolskich programow edukacyjnych dla
przedszkoli, organizowany przez markę Kubus. Celem programu skiero-

W dniach 20 i 21 stycznia, odbyła się uroczystość z okazji Dnia

wanego do przedszkolakow w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dba-

Babci i Dziadka. Seniorzy licznie przybyli na uroczystość. Każda z

nia o srodowisko naturalne. Bohaterem wszystkich materiałow progra-

grup przygotowała część artystyczną. Dziadkowie mogli zobaczyć jak

mu jest Kubus, ktory pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją

pięknie występują ich wnuczęta. Przedszkolaki śpiewały piosnki, tań-

chronic. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przeniesc

czyły i recytowały wierszyki. Występy dzieci zostały nagrodzone

się z Kubusiem we wspaniały swiat wyobrazni. Przezywając rozmaite

gromkimi brawami. Babcie i dziadkowie włączyli się także do wspól-

przygody, dzieci poznają rosliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekolo-

nej zabawy z wnukami. Uroczystość zakończyła się wręczeniem wła-

gicznych zachowan oraz nauki zdrowego odzywiania. Grupa Krasnoludkow realizując program przygotowała z pomocą rodzicow sałatkę owocową i warzywną. Samodzielnie kroiły marchewkę, por, paprykę, jabłka,
banany, kiwi i wiele innych zdrowych przysmakow. Nie trzeba było ich
namawiac do zjedzenia tych witamin, przeciez same to przygotowały.
E.Kosinska

2

11

Krasnoludki w styczniu nie poddały się zimie. Kreatywnie wykorzystały snieg, ktorego nie było za wiele. Zbudowały ogromnego bałwana,
ktorego pomogł budowac tata Hani. Zawody saneczkarskie tez były nie
lada gratką dla chcących wrazen małych olimpijczykow. Grupa Jagodek
spędziła ten czas bardzo kreatywnie w zabawie z gazetami. Dziewczynki
tworzyły z nich spodniczki , a chłopcy zbroje. Grupa Słoneczek rozpoznawały, segregowały, nazywały i szukały w sali ukrytych figur geometrycznych. Okazało się ,ze przedszkolaki dostrzegały figury w roznych miejscach. W kontakcie elektrycznym zauwazyły koła , w obrazkach kwadraty a w szafkach prostokąty. Duzą kreatywnoscią i pomysłowoscią wykazały się układając z figur rozne kształty: słonce, samochod, rower.
K.Chmielewska

snoręcznie wykonanych przez dzieci upominków i wspólnym poczęstunkiem.
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przygotowały wafle przekładane dzemem i kremem orzechowym.
W grupie Słoneczek od rana unosił się wspaniały aromat pieczonego ciasta. Dzieci wraz ze swoją panią piekły gofry. Nasze przedszkolaki

W dniu 14 stycznia odbył się doroczny bal karnawałowy
w Smyku jak też w oddziale przedszkolnym na Siejniku.

uwielbiają takie kulinarne zajęcia, poniewaz to sama

przyjemnosc spozywac to, co się

samodzielnie przygotowało.

K. Adamczyk

Dzieci przebrane w fantastyczne stroje znakomicie się bawiły. Chętnie brały udział w tańcach integracyjnych, konkursach i barwnych korowodach. Dziewczynki najchętniej
przebierały się w balowe suknie księżniczek zaś chłopcy
najczęściej wybierali strój Batmana, Spider Mana, pirata i
kowboja.
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Styczen okazał się byc bardzo pracowitym miesiącem dla grupy
Krasnoludkow. Przygotowanie tortu na Dzien Babci i Dziadka było nie lada wyzwaniem. Dzieci od kilku dni gromadziły dekoracje
na tort. Z wielkim zaangazowaniem pracowały za co dostały od
swoich dziadkow wielkie brawa. Natomiast Jagodki z Siejnika,

Liczne zabawy i konkursy w towarzystwie wróżek, klauna
i japonki wprawiły dzieci w wesoły nastrój. W nagrodę za
wspaniałą zabawę wszystkie dzieci otrzymały prezenty od
Świętego Mikołaja. Oprócz zabawy, dzieci miały również
okazję sfotografować się z Mikołajem, podczas których
dzieci z bliska mogły dotknąć jego brody i przekonać się, że
jest prawdziwym Mikołajem.
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łbaski, ponadto nasze ciało rozgrzewała ciepła herbatka, przepyszna zupa pomidorowa i bigosik. Po tak obfitym posiłku przyszedł czas na zabawy chustą animacyjną, czas na strzelanie kulami snieznymi do celu jak rowniez konkurs na największą kulę
sniegową. Duzą atrakcją tego dnia było zjezdzanie na sankach z
pobliskiej gorki. Myslę, ze warto integrowac się i spędzac miło
W sobotę przedszkolaki ze Smyka wraz ze swoimi rodzicami

czas tak jak zawsze na Dunajowce.

K.Chmielewska

spędzały miło czas na Dunajowce. Pogoda zimowa popisała się
obfitymi opadami sniegu , z ktorego powstały wspaniałe bałwanki,
jez a nawet bunkier do odstrzału kulami snieznymi. Bitwa na
sniezki przyniosła wiele radosci i okazji do poruszania się. Uczestnicy zimowych zabaw mieli okazję miło spędzic wolny czas ze
swoimi pociechami przy ognisku na ktorym p. Andrzej piekł kie-

6

7

