Miesięcznik Przedszkolaka
relacjonuje najnowsze
wydarzenia przedszkolne
z życia dzieci
z Pokrzywnicy i Łężec
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W tym numerze:
Przedszkolne wieści
1. Dzień wspólnej zabawy
2. Dzień Babci i Dziadka

Dzień wspólnej zabawy

3. Wędrujący plecak

30 stycznia 2020 roku przedszkolaki z Łężec udały się na wycieczkę w

4. Przedszkolaki na Festiwalu Kolęd
i Pastorałek

odwiedziny do swoich rówieśników z Pokrzywnicy. Była to doskonała

5.Wizyta cyrku

okazja do tego, aby dzieci z dwóch grup przedszkolnych mogły się

6. Dzień czystego powietrza

zintegrować. Od samego rana wszyscy razem się bawili w ulubione

7.Dzień Zebry w przedszkolu

zabawy, zjedli wspólnie posiłek, a później poszli obejrzeć występ
cyrkowy. Rozlegające się tego dnia okrzyki radości świadczyły o
dobrej zabawie i mile spędzonym dniu.

Kącik rodzica
Zadanie dla Przedszkolaka
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Dzień Babci i Dziadka
„Wszystkim Babciom, wszystkim Dziadkom
życzymy zdrowia, pomyślności,
uśmiechów na co dzień i dużo radości”.
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dla
swych wnuków mają zawsze czas, potrafią pocieszyć, są cierpliwi, wyrozumiali, a przede wszystkim
bezgranicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dlatego w podziękowaniu za ich wielkie serce dnia
21 stycznia 2020 roku w restauracji Acropolis w Pokrzywnicy zorganizowano wyjątkową uroczystość, w której
uczestniczyło około 170 Babć i Dziadków. Na początku dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Pokrzywnicy Joanna Bęben przywitała serdecznie przybyłych gości i złożyła najserdeczniejsze życzenia.
Następnie przedszkolaki i uczniowie klas I – III przedstawili bogaty program artystyczny prezentując wiersze,
piosenki, tańce, grę na instrumentach. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków dały wyraz tego, jak
ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami. Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały
swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Po części oficjalnej na wszystkich czekał słodki
poczęstunek. Był on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi
rodzinnych i bliższego poznania się. Serdecznie dziękujemy Państwu Krystynie i Józefowi Moszek za pomoc w
organizacji, a rodzicom za współpracę i zaangażowanie w to wyjątkowe święto.
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Wędrujący plecak
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska
Od listopada 2019r wychowankowie Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy uczestniczą w akcji,,
Wędrujący plecak” Celem jej jest przybliżenie kontaktu z książką, propagowanie codziennego czytania
dziecku jako skutecznej metody wspomagania jego wszechstronnego rozwoju - psychicznego, umysłowego,
społecznego i moralnego oraz kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Do udziału w tym
przedsięwzięciu zostali zaproszeni zarówno przedszkolacy, jak również członkowie ich rodzin. W trakcie
trwania projektu każdy uczestnik otrzymuje do domu plecaczek z zestawem książek, które ma za zadanie
przeczytać wraz z rodzicami. Po upływie tygodnia plecaczek wraca do przedszkola wraz z wykonaną przez
dziecko ilustracją do przeczytanych książeczek. Dzięki naszej akcji dzieci zyskują kontakt z książką, ale
również wspólnie spędzony czas z rodzicem. Zaangażowanie się rodzica w czytanie bajek dzieciom jest dla
malucha niezwykłym przeżyciem - daje poczucie radości i szczęścia oraz dumy.
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Przedszkolaki na Festiwalu Kolęd i Pastorałek
Dnia 29 stycznia 2020r. w naszej placówce odbył się XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek. Wzięło w nim
udział

blisko

100

przedszkolaków.

Maja

Siwy

oraz

Hanna

Friedla

wraz

z chórkiem wychowanków z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy zaprezentowały pastorałkę
„Kołysanka dla Jezunia” natomiast dzieci z

oddziału Przedszkolnego w Łężcach wystąpiły z pieśnią

„Przyjdź tu Jezu”, a następnie duet Julia Juda oraz Vivien Drescher zaśpiewały „Opowieść Gwiazdki”.
Poziom konkursu, jak orzekło jury, był bardzo wysoki i wyrównany. Dzieci z dużym
zaangażowaniem, pod kierunkiem swych wychowawczyń przygotowały się do występu. Uroku koncertowi
dodały przygotowane piękne stroje o charakterze Bożonarodzeniowym. Wszystkie przedszkolaki spisały się
na medal, dlatego też ostatecznie wszyscy zajęli I miejsce. Konkurs przebiegał w miłym, świątecznym
nastroju. Za sprawą przepięknie wykonanych kolęd i pastorałek jeszcze raz poczuliśmy magię świąt Bożego
Narodzenia.
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Wizyta cyrku
30.01.2020

roku

już

od

samego

rana,

wszystkie

przedszkolaki

chodziły

uśmiechnięte

i podekscytowane, ponieważ w tym dniu w naszym Przedszkolu mieli zawitać niezwykli goście. Tuż
przed południem Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy oraz Łężec gromkimi
brawami przywitali cyrkowców. Już od pierwszej minuty dzieci zostały oczarowane występami
artystów. Powodzeniem cieszyły się też pokazy żonglerki, występy akrobatyczne, sztuczki clownów
oraz pokazy iluzjonistyczne. Chętne dzieci były angażowane do różnych numerów i mogły spróbować
swoich sił w sztuce cyrkowej. Najodważniejsze przedszkolaki miały okazję pogłaskać prawdziwego
węża.Na koniec wszystkie dzieci nagrodziły cyrkowców gromkimi brawami.Na pokazie wszyscy
dobrze się bawili – był to czas radości i niezapomnianych wrażeń.
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Dzień Czystego Powietrza
Pod koniec stycznia 2020r. w Publicznym Przedszkolu w Pokrzywnicy obchodziliśmy Dzień
Czystego

Powietrza.

Kampania

prowadzona

jest

przeciwko

spalaniu

śmieci

w domach.
Przedszkolaki z Łężec i Pokrzywnicy uczestniczyły w zabawach badawczych, podczas których
odkrywały tajemnice powietrza. W zabawie z dmuchaniem i wypuszczaniem powietrza z balonów miały
możliwość określenia, dlaczego balon urósł, co jest w środku, czy podczas wypuszczania powietrza
mięliśmy możliwość je złapać. Duże zainteresowanie wywołało ,,Malowanie powietrzem”- dzieci tworzyły
obraz, rozdmuchując przez rurkę naniesione na kartkę różne kolory farby plakatowej. Wywnioskowały, że
powietrza nie widzimy, nie czujemy, ale nie możemy bez niego żyć. Dmuchając na piórka, kawałeczki waty,
piłeczki dowiedziały się, że powietrze może się poruszać, a szybko poruszające się powietrze to wiatr.
Poznały też jego znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin oraz sposoby praktycznego wykorzystania
powietrza przez człowieka. Wysłuchały legendy „Smok i smog”- zabawnej historyjki z ekologicznym
przesłaniem. W ciekawy sposób miały okazję poznać problem wpływu zanieczyszczonego powietrza na
środowisko przyrodnicze i nasze zdrowie.
Na zakończenie wspólnie wykonywały plakaty związane z tematyką zanieczyszczania powietrza.
Hasła, któreznalazły się na nich, przedszkolaki wypracowały metodą burzy mózgów.Z wykonanymi
wspólnie plakatami planujemy, gdy tylko pogoda pozwoli udać się na happening po naszej miejscowości.
Dzięki naszej akcji przedszkolaki wzbogaciły swą świadomość o to, jak ważna jest dla nas czystość
powietrza, którym oddychamy, a to w dużej mierze zależy przecież od nas samych. Bez powietrza nie
można żyć, więc wszyscy powinni dbać o to, by było czyste.
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Dzień Zebry w przedszkolu
31 stycznia 2020 roku dzieci z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy obchodziły nietypowe święto Dzień

Zebry.

W

tym

dniu

to egzotyczne zwierzę, jego wygląd,

przedszkolaki

miały

okazję

bliżej

poznać

sposób poruszania się, odżywiania oraz przystosowania do

określonych warunków. Z dużym zaciekawieniem wysłuchały wiersza „Zebra” Hanny Niewiadomskiej i
oglądały fotografie zebry. Dzieci przypomniały sobie również inne znaczenia słowa „zebra”. Utożsamiają
go zazwyczaj z przejściem dla pieszych lub nazwą ciasta. W dalszej części zajęć przedszkolaki przedstawiły
zebrę w formie plastycznej wykazując się niezwykłą inwencją twórczą. Pamiątką tego ciekawego dnia są
wspólne zdjęcia w paskowych ubraniach, z opaską i maską zebry.
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Kącik dla rodziców

Źrodło:http://fundacjaarka.pl/kochasz-dzieci-nie-pal-smieci
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Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na
zdrowie człowieka

Źrodło:http://fundacjaarka.pl/kochasz-dzieci-nie-pal-smieci

CO MOŻESZ ZROBIĆ:
 Wybierz transport publiczny
 Jazdę na rowerze
 Segreguj odpady
 Nie spalaj odpadów zielonych, kompostuj je
 Nie pal śmieci
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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

