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Figielek
Przedszkolaki z Pokrzywnicy mają nowy plac zabaw
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy mają
powody do radości. Od listopada 2019r. mogą cieszyć się nowym
i bezpiecznym miejscem do zabawy.
Wcześniej ogród przedszkolny wyposażony był tylko
w kilka elementów (huśtawka, ścianka wspinaczkowa, piaskownica),
które służyły naszym wychowankom od kilkunastu lat. Stare i mało
urządzenia nie zachęcały już dzieci do zabawy oraz nie atrakcyjne
spełniały wymogów bezpieczeństwa szczególnie dla naszych
najmłodszych wychowanków. Zbyt mała powierzchnia terenu, na
którym znajdował się plac zabaw oraz ograniczona liczba jego
elementów nie wystarczała, aby zapewnić licznej grupie dzieci
odpowiednich warunków do bezpiecznej i aktywnej zabawy.
Dzięki włodarzom naszej gminy oraz staraniom Pani Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokrzywnicy przedszkolaki zyskały
nowe, bezpieczne miejsca do zabawy na świeżym powietrzu. Otwarta
Strefa Aktywności mieszcząca się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Pokrzywnicy jest jedną z trzech takich inwestycji w gminie. Ma służyć
jako miejsce wielopokoleniowej aktywności. Każdy znajdzie coś dla
siebie. Znajdują się tam urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych oraz
ogrodzony plac zabaw dla najmłodszych.
Natomiast tuż za oknami przedszkola dzięki Sponsorowi PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA powstała konstrukcja
składająca się ze zjeżdżalni, tuneli poziomych, ścianki
wspinaczkowej, drabinki poziomej oraz kratownicy linowej.
Zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia posiadają
atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały
wykonane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy.
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Nowe obiekty na terenie naszej placówki wspomogą szereg jej działań. Pozytywnie
wpłyną na rozwój psychiczny i fizyczny najmłodszych. Dzięki sprzętom, które znajdują się na
placu zabaw na świeżym powietrzu, dzieci uczą się kontrolować swoje ciało, poznają jego
ograniczenia, zdobywają umiejętność koordynowania i planowania swoich ruchów, uczą się
również utrzymywać równowagę. To, że z wielu elementów zabawowych można korzystać
na wiele sposobów ma ogromne znaczenie dla rozwoju ich wyobraźni i kreatywności. Plac zabaw
to także miejsce, gdzie dzieci uczą się wielu zachowań społecznych. Przy zjeżdżalniach uczą się
stania w kolejce, a podczas zabawy dzieci uczą się współdziałać, ale też rywalizować z innymi
dziećmi.
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Mikołaj i Olaf w pokrzywnickim przedszkolu
Na ten dzień wszystkie dzieci
czekały
6

z

grudnia

odwiedził

wielką
2019
gość

niecierpliwością.

nasze

przedszkole

specjalny

–

Święty

Mikołaj wraz ze swoim towarzyszem
Olafem. Każdy przedszkolak w tym dniu
ubrał

się

na

charakterystyczną

czerwono
czapkę.

i

założył
Uśmiech

i wyjątkowa atmosfera zagościła dookoła. Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wysłuchał specjalnie
przygotowanych na tą okazję wierszy, piosenek, obejrzał radosne tańce, w które włączył się
nawet Olaf. Nie zapomniał również o prezentach dla każdego dziecka, bo przecież małe dziecięce
psoty zawsze można wybaczyć. Przedszkolaki obiecały jednak, że postarają się zachowywać
grzecznie w przedszkolu i w domu.
To był prawdziwie radosny dzień. Dziękujemy strażakom z OSP w Pokrzywnicy, którzy
zorganizowali naszym wychowankom to n niezapomniane wydarzenie.
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Mikołaju,
Mikołaju,
Co Ty robisz
w naszym
kraju …
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Przedszkolne mikołajki
6 grudnia to dla dzieci jeden z najprzyjemniejszych dni w
roku. Mikołajki to tradycja obchodzona ku czci świętego
Mikołaja, biskupa Miry. Nam Mikołajki kojarzą się
z pierwszym świątecznym klimatem, radosną atmosferą,
a także obdarowywaniem się drobnymi prezentami.
W sposób szczególny na wizytę Mikołaja czekają
najmłodsi.

Dzieci

z

Publicznego

Przedszkola

w Pokrzywnicy z oddziałem zamiejscowym w Łężcach wypatrywały i nasłuchiwały długo
oczekiwanego gościa, aż wreszcie ten stanął u progu sali. Przedszkolaki zaprezentowały
przygotowane specjalnie dla niego wierszyki oraz piosenki.
Po krótkich występach artystycznych Święty Mikołaj wręczył milusińskim słodki
upominek. Największą mikołajkową niespodzianką była jednak tablica interaktywna,
która zawieszona została w naszym przedszkolu i będzie służyć wszystkim dzieciom. Za
wszystkie prezenty bardzo dziękujemy. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia.
Dzieci z ogromną radością zaprosiły Świętego za rok, obiecując, że czekając na niego
będą bardzo grzeczne.
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Dzień Guzika
12 grudnia 2019 roku w naszym Przedszkolu w Pokrzywnicy
i w oddziale w Łężcach obchodziliśmy nietypowe święto – Dzień
Guzika. Wszystkie przedszkolaki przyniosły w tym dniu ze sobą
kolorowe guziki. Na początku zajęć wszyscy wysłuchali bajkę
„O niezwykłym guziku”. Następnie najmłodsi wzięli udział
w różnych zabawach: ćwiczyli swoje umiejętności matematyczne,
przeliczali guziki, nawlekali na sznurki, układali różne kolorowe
wzory. Na zakończenie dzieci wykonały z papieru choinki i ozdobiły
je swoimi guzikami. Ten niesamowity dzień sprawił, że najmłodsi mogli się wiele nauczyć, a przy
okazji połączyć to ze świetną zabawą.

.
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Dzieci uczą rodziców
Przedszkolaki oraz uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Pokrzywnicy dołączyli do ogólnopolskiej
akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, objętej
honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Celem akcji jest kształtowanie świadomości o otaczającym
świecie, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród
najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych,
promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także
zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które
były poruszane na zajęciach. Dnia 11 grudnia 2019 roku
dzieci zrealizowały zagadnienie pod hasłem „Pomocne serce” i dowiedziały się czym jest
pomaganie, jak i dlaczego należy pomagać, jak ważne jest dzielenie się z potrzebującymi.
Najmłodsi aktywnie uczestniczyli w zajęciach i z niecierpliwością czekają na następne..
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Zbiórka Słodyczy dla Środowiskowego Domu Samopomocy
„Promyczek” oraz domu św. Karola
Okres świąteczny to czas radości,
spokoju, ale również dzielenia się
„Nie liczy się to ile posiadasz, z innymi tym, co mamy najlepszego.
ale ile dajesz innym
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
i jak się z nimi dzielisz”
w Pokrzywnicy wraz z paniami jak co
roku,
postanowiły
przeprowadzić
świąteczną
zbiórkę
słodyczy
dla
podopiecznych Środowiskowego Domu
Pomocy „Promyczek” z Kędzierzyna –
Koźla.
Natomiast
przedszkolaki
z oddziału przedszkolnego w Łężach dla osób z domu św. Karola. Każdy
przedszkolak przyniósł z domu swoje
ulubione słodycze, aby móc podzielić się
nimi z innymi. Dzieciom udało się
uzbierać cały stos łakoci, które
17.12.2019r.
przekazano
naszym
„Promyczkowym przyjaciołom”. Tego
typu akcje są nie tylko bezpośrednią
pomocą dla bliźnich, ale są ważną częścią procesu wychowania dzieci. Poprzez takie
akcje, uczą się one empatii, tolerancji, oraz dostrzegania potrzeb drugiego człowieka.
Zauważają też, że obdarowywanie innych przynosi wiele radości.
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Pieczenie pierników
Okres świąt Bożego Narodzenia to w niejednym domu czas wzmożonego sprzątania,
gotowania i pieczenia. Nadchodzące święta czuć również w Publicznym Przedszkolu
w Pokrzywnicy oraz oddziału przedszkolnego w Łężcach. Przedszkolaki zamieniły się bowiem
w małych cukierników i przygotowywały dla swoich rodziców świąteczne ciasteczka. Po ubraniu
fartuszków, umyciu rąk oraz przygotowaniu niezbędnych produktów i akcesoriów dzieci
z zapałem zabrały się do pracy. Po wymieszaniu składników dzieci zabrały się do najlepszej
według nich czynności – wycinaniu kształtów. Na blachach pojawiły się koniki, gwiazdki,
choinki mikołaje oraz serduszka. Kiedy ciasteczka były upieczone dzieci z radością zabrały się
do lukrowania i ozdabiania świątecznych pierniczków a ich zapach utrzymywał się
w przedszkolnej sali do końca dnia.
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Jasełka
Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna, magii i czarów. Czas
spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie miłości.
Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, już tradycyjnie jak co roku w naszym
przedszkolu odbyły się jasełka.
19 grudnia 2018 roku przedszkolaki z Publicznego Przedszkola z Pokrzywnicy oraz 18
grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego w Łężcach podczas swoich występów wprowadziły
rodziców w Bożonarodzeniowy klimat. Dzieci z wielkim zapałem, w pięknych strojach wcielając
się w role zwierzątek, przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną kolędami
i pastorałkami, a scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy
klimat.
Po przedstawieniu dzieci wręczyły rodzicom upominki oraz samodzielnie upieczone
pierniczki składając świąteczne życzenia. Widząc wzruszenie na twarzach niektórych rodziców,
można śmiało powiedzieć, że przedszkolaki spisały się na medal.
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Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,
a blask gwiazd przypomina,
że czasem wystarczy tylko
wypowiedzieć życzenie …
Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!
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ul. Szkolna 14a
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