Miesięcznik Przedszkolaka
relacjonuje najnowsze
wydarzenia przedszkolne
z życia dzieci
z Pokrzywnicy i Łężec
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Przedszkolne wieści –

Figielek
Przegląd Umiejętności Rytmicznych
„Przygoda z rytmiką”

 Przygoda z Rytmiką
 Wycieczka do gospodarstwa
“Moje Alpaki”
 Dzień Dziecka
 Kubusiowi Przyjaciele Natury

Kącik rodzica – Kreatywne
zabawy na lato
Zadania dla Przedszkolaka

Dnia 5.06.2019r w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbył się
Przegląd umiejętności Rytmicznych dla dzieci przedszkolnych.
Spotkanie miało na celu popularyzację tańca jako formy wyrazu
artystycznego, rozwój talentów i artystycznych umiejętności dzieci
w wieku przedszkolnym, popularyzację tańca jako formę wyrazu
artystycznego oraz wymianę doświadczeń, pomysłów i rozwiązań
artystycznych. W przeglądzie wzięło udział siedem przedszkoli
z Gminy Reńska Wieś tj. Większyc, Poborszowa, Reńskiej Wsi,
Mechnicy, Polskiej Cerekwi, Łężec oraz Pokrzywnicy. Mali
artyści w pierwszej części prezentowali polskie tańce narodowe.
Druga część spotkania poświęcona była tańcom dowolnym. W
jury zasiedli: Danuta Marzec, Krystyna Przezdzienk-Grzybek oraz
Wiesława Flegel. Komisja miała trudne zadanie w wyborze
laureatów, gdyż wszystkie występy dzieci były na wysokim
poziomie. Po naradzie pierwsze miejsce zostało przydzielone
każdej drużynie. Występy małych tancerzy zostały nagrodzone
dyplomami oraz gromkimi brawami, a każdy uczestnik został
zaproszony na mały poczęstunek. Bardzo serdecznie dziękujemy
dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom za udział w konkursie.
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“Żwierzęta są
najlepszymi
przyjaciółmi –
nie zadają
pytań, nie
krytykują..”
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Wycieczka do gospodarstwa
“Moje Alpaki”
10.06.2019r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy
oraz Łężec pojechały na wycieczkę do Raszowej. Mimo, że od
samego rana żar lał się z nieba, humory dopisywały dzieciom i
pełni energii oraz niecierpliwości wyczekiwali końca trasy. Na
miejscu, po serdecznym przywitaniu z właścicielką
gospodarstwa, dzieci ruszyły na spotkanie z alpakami. Po
dłuższej chwili wygłaskane i nakarmione zwierzęta były gotowe,
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Uroczystość
w doskonały sposób posłużyła
poznaniu
i zintegrowaniu całej grupy.
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Aktywny Dzień Dziecka
Nasze przedszkolaki z radością
świętowały Dzień Dziecka już 31
maja. Dzień obfitował w liczne atrakcje.
Dzieci z Pokrzywnicy wzięły udział w
zawodach sportowych, grach i zabawach z
wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz
zajęciach kulinarnych poprzez pieczenie
gofrów i przygotowanie owocowych
szaszłyków. Przedszkolaki z Łężec malowały
w plenerze farbami, brały udział w pokazie
baniek mydlanych, rysowały kredą na
świeżym powietrzu oraz uczestniczyły w
owocowym pikniku. Każde przedszkole
otrzymało jednakowe upominki w postaci
książek zgodnych z zainteresowaniami dzieci
oraz tablet i interaktywnego robota
edukacyjnego. Zdaniem dzieci, dzień ten był
wyjątkowy, pełen wrażeń, emocji, radości i
zadowolenia.
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Kubusiowi Przyjaciele Natury
Nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w realizacji ekologicznego programu „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”. Jest to program edukacyjny skierowany do przedszkoli w całej Polsce. Jego
celem zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla
przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego
spędzania czasu i ruchu. Przez cały rok 2018/2019 podejmowaliśmy szereg działań sprzyjających
realizacji programu. Bohaterem programu był Kubuś, który pokazywał dzieciom piękno natury i
uczył jak ją chronić. Dzieci poznawały rośliny i zwierzęta, uczyły się szacunku i ekologicznych
zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne
zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie warzywa i owoce. Poznały
podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska typu ekologia, recykling, zanieczyszczenie
środowiska. Uświadomiły sobie swoją rolę w dbaniu o środowisko naturalne oraz poznały
możliwości jego ochrony poprzez segregację śmieci, zbieranie nakrętek i zużytych baterii. Na
zakończenie otrzymaliśmy CERTYFIKAT: „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”. Radość
na twarzach dzieci i ogromne zaangażowanie podczas zajęć utwierdziły nas, iż proponowane
działania były atrakcyjne, wyzwalały aktywność przedszkolaków, pozwalały poprzez zabawę
przemycić trudne zagadnienia związane z ekologią i zdrowym sposobem odżywiania.
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Kreatywne zabawy
na lato
Lato to czas urlopów i aktywnego wypoczynku całej
rodziny. Warto więc wykorzystać ten czas i pokazać
dzieciom jak można bawić się na dworze w sposób
kreatywny i równie ciekawy jak w domu. Oto pomysły na
rodzinne zabawy i aktywności, które
1. Pobawcie się w ciuciubabkę. Ta zabawa, która
dostarcza nie tylko dzieciom masę radości
2. Obserwować spadające gwiazdy.
3. Pójdźcie do zoo lub do parku ze zwierzętami
4. Puśćcie latawiec, który sami zrobicie.
5. Pobiegajcie w deszczu i poskaczcie po kałużach, letni
ciepły deszcz a ile frajdy z zabawy.
6. Rysujcie kredą po chodniku.
7. Popływajcie kajakiem po jeziorze.
8.Malujcie w plenerze, np. liśćmi, palcami, na
tablicy/płótnie, kartonie
10. Pójdźcie do lasu w poszukiwaniu śladów zwierząt.
9. Zbudujcie zamek z piasku,
11. Puszczajcie wielkie bańki mydlane
12. Pojedźcie na wycieczkę pociągiem, tramwajem.
13. Pobawcie się w chowanego.
14. Zbudujcie domek na drzewie.
15. Poszukajcie czterolistnej koniczyny,
16. Zrobcie namiot-szałas pod drzewem.
17. Zrobcie dzień książkowych odkryć.
18. Urządźcie bitwę na wodne balony.

https://www.jaskoweklimaty.pl/35-pomyslow-na-wakacyjnezabawy-na-dworze-z-dziecmi/
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“Dziecku potrzebny
jest ruch, powietrze,
światło – zgoda, ale
coś jeszcze...
Spojrzenie w
przestrzeń, poczucie
wolności – otwarte
okno.”
Janusz Korczak
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Zadania
dla
przedszkolaka
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Dla Maluszka:

Publiczne
Przedszkole
w Pokrzywnicy
ul. Szkolna 14a
47-208 Pokrzywnica
http://zsppokrzywnica.pl/
+48 77 4820147

Połącz kropki a następnie pomaluj
obrazek.

