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Po letnim odpoczynku rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny
2019/2020. Szkoda, że wakacje się skończyły, ale miło znowu spotkać
koleżanki i kolegów. Szczególnie ciepło przyjęliśmy wszystkie nowe
dzieci, które z bijącymi serduszkami przekroczyły próg przedszkola.

6. Festyn Rodzinny na sportowo

Trudne chwile rozstania i minuty wypełnione tęsknotą szybko ustąpiły

7. Jak obchodziliśmy w przedszkolu
Dzień Chłopaka

miejsca radosnej zabawie. Pierwsze dni w naszym przedszkolu minęły

8. “Taki dzień radosny, taki dzień
jedyny, kiedy dzieci obchodzą
swoje urodziny”

dzieciom wesoło i beztrosko. Przedszkolaki poznały nowych kolegów,
swoje kolorowe sale oraz najbliższe otoczenie placówki. Uczestniczyły
w zabawach i zajęciach integrujących, zabawach plastycznych,

Kącik rodzica – Etapy rozwoju
mowy przedszkolaka
Zadanie dla Przedszkolaka

tematycznych, muzycznych i konstrukcyjnych, grach sportowych.
Przez najbliższe miesiące będziemy razem bawić się, rozwijać
swoje umiejętności i wzbogacać wiedzę na różne tematy.
Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy w ciągu całego
roku samych pogodnych dni, nowych przyjaźni oraz radości
we wspólnej zabawie. Rodziców zapraszamy do współpracy
i zaangażowania w życie przedszkola.
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Międzynarodowy Dzień Kropki
16 września 2019 roku dzieci z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy przyłączyły się
do obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki. Najpierw wysłuchały opowiadania o zwyczajnej
kropce, która zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia wzbudziła

wśród

naszych najmłodszych wiele pozytywnych emocji, a także uświadomiła
im, że każdy
ma jakieś
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Lorem.

zaciekawieniem

uczestniczyły

w przygotowanych zadaniach, dostrzegając kropki tam, gdzie wcześniej nikt nie zwracał na nie
uwagi. Radości nie było końca podczas wspólnych gier i zabaw na dywanie. Idąc za przykładem
Vashti dzieci stworzyły także galerię z kropkowych prac. Każda była inna, każda wyjątkowa.
byline

Wszystkie podejmowane tego dnia aktywności miały na celu wzbudzenie[Imię
u dzieci
kreatywności.
i nazwisko]
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
20 września 2019 roku dzieci w przedszkolu w Pokrzywnicy i w Łężcach obchodziły
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym dniu wychowawcy przygotowali dla dzieci wiele różnych
i ciekawych atrakcji. Z samego rana przedszkolaki z Pokrzywnicy razem z rodzicami wzięli udział
w podchodach. Następnie po śniadaniu dla każdego przedszkolaka czekała słodka niespodzianka-tort,
zabawy z chustą animacyjną, czytanie bajki i przygotowanie domków dla Słodziaków, gry i zabawy
w ogrodzie przedszkolnym oraz kino. Natomiast do przedszkolaków w Łężcach z okazji ich święta
przyszedł list od Krasnoludka, który zostawił dla nich dużo różnych zagadek i zadań. Dzieci były
zachwycone i z radością wykonywały wszystkie zadania. Na zakończenie tego wspaniałego dnia każdy
przedszkolak dostał dyplom, medal oraz balonik.
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Spotkanie z Panią Jesień
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy i oddziału w Łężcach z wielką radością
i dobrym humorem powitali Panią Jesień. Korzystając z pięknej pogody wybrali się ze swoimi
wychowawcami na spacer, na którym spotkali Panią Jesień. Razem z nią rozwiązywali jesienne
zagadki, obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie, śpiewali piosenki oraz poznali jesienne dary.
Na zakończenie tego spotkania w nagrodę dzieci otrzymały jabłuszka, które później zjadły z wielkim
apetytem oraz kosz pełen jesiennych darów, z których udekorowano kącik przyrody. Będzie on długo
przypominał nam o tym wspaniałym spotkaniu.
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Sprzątanie świata
Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania
Świata, w którą również się włączamy. 23 września 2019r w przedszkolu zostały przeprowadzone
zajęcia, które zainspirowały naszych wychowanków do działań mających na celu dbanie o nasze
środowisko. Szczególną uwagę dzieci zwrócono na segregowanie odpadów oraz recykling.
Przedszkolaki z zainteresowaniem i zaangażowaniem brały udział w rozmowie, odpowiadały na
zadawane pytania. Poznały kolory pojemników do których należy wrzucać posortowane odpady.
Jednak główną atrakcją tego dnia było sprzątanie „Naszej Ziemi. Dzieci pełne entuzjazmu, prześcigały
się w noszeniu worków. „Uzbrojone" w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzały
okolice przedszkola. Dzielnie zbierały papierki, folie, kartoniki, butelki i segregowały je do
odpowiednich worków. Widząc, jak dużo jest śmieci wokół nas i jak trudno to wszystko
posprzątać, nauczyły się, że czystość otoczenia, w którym przebywamy, zależy tylko od nas.
Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie
dzieci, i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody.
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Festyn Rodzinny na sportowo
W sobotę 27 września 2019 r. spotkaliśmy się na Festynie Rodzinnym. Pogoda dopisała, dzięki czemu
mogliśmy

uczestniczyć

świetnej

zabawie

w

sportowym

stylu

na

świeżym

powietrzu.

Dyrektor placówki Joanna Bęben, zainaugurowała festyn uroczystym powitaniem, a następnie zachęciła
do wspólnej zabawy. Dzieci wraz z opiekunami miały okazję uczestniczyć w wielu atrakcjach tego
wyjątkowego rodzinnego spotkania. Mogły spróbować swoich sił w różnorodnych konkurencjach
sportowych, a następnie wziąć udział w zabawach integracyjnych. Impreza obfitowała w wiele emocji,
nasze boisko przeistoczyło się w STADION NARODOWY. Tatusiowie prezentując swoje umiejętności
sportowe odegrali wspaniały, pełen wrażeń mecz piłki nożnej. Dookoła boiska dzielnie kibicowały
przedszkolaki, rodzice oraz wychowawczynie dopingując i wspierając swoje grupy.
Na festynie można było również skosztować pysznych ciast upieczonych przez wspaniałe mamy, napić
się kawy i herbaty. Wspólne zabawy rodziców i dzieci promowały zdrowy styl życia, przyczyniły się do
zacieśnienia więzi rodzinnych, propagowały rodzinne spędzanie wolnego czasu. Wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w organizację i przebieg festynu, dzieciom i ich rodzicom oraz Radzie Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokrzywnicy – bardzo dziękujemy!
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Jak obchodziliśmy w przedszkolu
Dzień Chłopaka?
Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy
życiu przedszkola. Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodziliśmy 30 września 2019r.
Z tej też okazji dziewczynki obdarowały chłopaków kolorowymi krawatami, drobnymi upominkami,
życzeniami oraz uściskami. Oprócz tego przygotowały specjalnie dla nich zdrową, owocową przekąskę.
Dzień ten upłynął nam na wspólnej zabawie. Mamy nadzieję, że tym drobnym gestem dziewczynki wraz
z paniami sprawiły radość chłopcom i miło będziemy wspominać ten dzień.
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“Taki dzień radosny, taki dzień jedyny, kiedy
dzieci obchodzą swoje urodziny”
Urodziny w przedszkolu to wesołe wydarzenie, które cieszy każdego. Wszystkie dzieci marzą o tym, aby
dzień ich urodzin był jak najpiękniejszy. Czekają na ten moment z niecierpliwością, gdyż jest to okazja do
poświętowania i spędzenia miłych chwil w gronie koleżanek i kolegów. Nasi Jubilaci zajmują honorowe,
urodzinowe miejsce, a cała grupa odśpiewuje uroczyste „Sto lat”. Następnie każdy po kolei składa szczere
życzenia i wręcza laurki. Dzień taki stwarza okazję do zrozumienia koncepcji czasu, tworzenia linii życia
dziecka, utrwalania nazw pór roku, miesięcy oraz kształcenia umiejętności samodzielnego składania życzeń.
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Kącik dla rodziców

Etapy rozwoju mowy
przedszkolaka
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