Miesięcznik Przedszkolaka
relacjonuje najnowsze
wydarzenia przedszkolne
z życia dzieci
z Pokrzywnicy i Łężec
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W tym numerze:

Bezpieczne ferie zimowe

Przedszkolne wieści
1.Bezpieczne ferie zimowe
2. Bal karnawałowy

Bezpieczeństwo przedszkolaków w czasie ferii zimowych to zadanie

3. Teatrzyk kukiełkowy dla
przedszkolaków
4. Przedszkolne walentynki

wpisane w plan działań Przedszkola Promującego Zdrowie. Dlatego też

5.Dzień pizzy

Pokrzywnicy z oddziałem zamiejscowym w Łężcach

6. Projekt edukacyjny Dzieciaki
Mleczaki

się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z udziałem przedstawiciela

7. Walentynki

Policji. Omówiono na nim zasady bezpiecznego uprawiania sportów

8. Dzień dinozaura

zimowych podczas rodzinnych wyjazdów, właściwego zachowania się

9. Wizyta przedszkolaków w straży
pożarnej

w domu i na drodze, a także w kontaktach z nieznajomymi. W trakcie

10. Dzieci uczą rodziców- lekcja 4

pogadanki zostały przytoczone przykłady i sytuacje z jakimi dzieci

11. Pomagajmy skutecznie

mogą mieć styczność. Wychowankowie brali aktywny udział w

na początku lutego 2020 roku w Publicznym Przedszkolu w

dyskusji,

wykazując

się

zdobytą

odbyło

wiedzą

i doświadczeniem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród
przedszkolaków opowiadania o codziennej pracy Policji oraz
demonstracja sprzętu policyjnego. Dzięki takim spotkaniom na pewno
Kącik rodzica
Zadanie dla Przedszkolaka

żaden z maluchów nie będzie obawiał się funkcjonariusza i będzie
wiedział, że jest on jego przyjacielem, który w razie potrzeby chętnie
służy pomocą.
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Bal karnawałowy
Dnia 5 lutego 2020 roku odbyła się w naszych przedszkolach w Pokrzywnicy i w Łężcach długo
wyczekiwana przez wszystkich zabawa karnawałowa. Rodzice przygotowali dla swoich pociech ciekawe
stroje karnawałowe. Wśród przebierańców można było zobaczyć: księżniczkę, policjanta, wróżkę,
spidermana, piratkę, strażaka, kotka, motylka i wiele innych ciekawych postaci. Po prezentacji strojów
rozpoczęły się tańce przy rytmach wesołej muzyki. Dzieci brały udział w różnych zabawach takich jak:
taniec z balonem, muzyczne krzesła, przechodzenie pod liną, taniec na gazecie i wiele innych gier. Na
najmłodszych w tym dniu czekało wiele niespodzianek: słodki poczęstunek, kolorowe konfetti i długie
balony. Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami.
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Teatrzyk kukiełkowy dla przedszkolaków
6 lutego 2020 roku uczniowie klasy drugiej wraz z wychowawcą panią Jolantą Fundakowską przedstawili
przezabawną inscenizację pt. „Bajka o smoku, królu, królewnie, rycerzu i … nie zgadniecie o kim jeszcze”, na
którą zaprosili przedszkolaków. Zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom swoje aktorskie zdolności.
Starannie wyuczyli się ról na pamięć
i przygotowali kukiełki, jak w profesjonalnym teatrze. Był smok, król, królewna, rycerz oraz narrator. Bajka w
bardzo nowoczesnej wersji spodobała się dzieciom. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i
pozytywnymi opiniami. Oglądający dostrzegli, że przygotowanie przedstawienia wymaga bardzo dużo pracy.
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Przedszkolne Walentynki
7 lutego 2020 roku w Publicznym Przedszkolu w Pokrzywnicy z oddziałem zamiejscowym
w Łężcach odbyły się WALENTYNKI. Dzieci poznały tradycje związane z tym świętem, okazywały
pozytywne uczucia koleżankom i kolegom, budowały atmosferę przyjaźni, współdziałały w grupie podczas
licznych konkursów, czerpały radość ze wspólnej zabawy. Wszyscy z niecierpliwością czekali jednak na
otwarcie poczty walentynkowej. Każde dziecko otrzymało kartkę walentynkową oraz lizak w kształcie
serca. Nasze przedszkolne Walentynki z pewnością można zaliczyć do udanych.
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Dzień pizzy

W sobotę 9 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy, dlatego przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola w Pokrzywnicy w pierwszy dzień ferii również postanowiły świętować ten dzień.
Najpierw odbyły się krótkie zajęcia, które rozpoczęły się zagadką:
Jest okrągła niczym koło, z nią jest smacznie i wesoło.
Pachnie warzyw całą gamą,
Lubię ją zajadać z mamą. Co to takiego?

Potem prezentacja, podczas której dzieci dowiedziały się, jak przebiega etap pieczenia pizzy. Następnie
podczas zabawy ruchowej każdy przedszkolak zamienił się w pizzermena i tworzył własną pizzę z
ulubionych składników.
Następnie dzieci uruchomiły swoją wyobraźnię i zaprojektowały własną pizzę, oczywiście w sposób
plastyczny. Trzeba było wykazać się niemałym sprytem, aby zgromadzić na swoim przysmaku wiele
dekoracji z plasteliny, kolorowego papieru czy kredek. Powstały pizze o jakich każdy smakosz może tylko
pomarzyć. Na koniec dnia wszystkie dzieci przyznały zgodnie, że ferie w przedszkolu też mogą być
ciekawe.
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Projekt edukacyjny Dzieciaki Mleczaki
Każde dziecko wie, że mleko to ważny i smaczny produkt, którego spożywanie niesie wiele walorów
zdrowotnych dla naszych organizmów. Ale jak zachęcić nasze pociechy do spożywania nabiału?
Odpowiedź na to pytanie znalazło Publiczne Przedszkole w Pokrzywnicy oraz w Łężcach, które we
współpracy z Polską Izbą Mleka realizuje projekt edukacyjny pt.”Dzieciaki Mleczaki”.
Głównym celem projektu jest pokazanie walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę,
aktywność fizyczną oraz intelektualną. Dodatkowo po zakończonym projekcie przedszkolaki będą miały
większą świadomość na temat roli mleka i jego produktów w ich diecie. Zrealizowane do tej pory tematy
przyniosły dzieciom wiele radości i satysfakcji.
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Walentynki
14 lutego w Publicznym Przedszkolu w Pokrzywnicy obchodziliśmy Walentynki. Zaczęliśmy od zabawy
integracyjnej pt. ,,Przytulamy się”. W kręgu przedszkolaków puściliśmy iskierkę przyjaźni. Dowiedzieliśmy
się skąd wywodzi się święto zakochanych, a przy okazji rozmawialiśmy o tym, czym są miłość i przyjaźń.
Wyszukiwaliśmy zakochanych postaci w znanych nam baśniach. Na koniec każdy wykonał walentynkowe
serce oraz kartkę – walentynkę dla swoich najbliższych.
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Dzień Dinozaura
26 lutego 2020 roku Publiczne Przedszkole w Pokrzywnicy obchodziło kolejne nietypowe święto Dzień Dinozaura. W prehistoryczny świat przeniosły nas opowiadania, wiersze, a z pomocą naszych
przedszkolaków kąciki w salach zamieniły się w prawdziwe jurajskie parki. Dzieci brały udział w
rozmaitych zabawach, podczas których wzbogaciły swoją wiedzę na temat dinozaurów, ich wyglądu, trybu
życia, wyginięcia. Oglądały także albumy, książki i filmy o dinozaurach, podziwiały szkielety tych gadów,
bawiły się przyniesionymi z domu figurkami oraz wykonały ciekawe prace plastyczne. Największą radość u
dzieci wzbudziło jednak odnalezienie prawdziwych prehistorycznych jaj, z których po kilku godzinach
wykluły się małe dinozaury.
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Wizyta przedszkolaków w Straży Pożarnej
Dnia 28 lutego 2020 roku przedszkolaki z Pokrzywnicy i Łężec udały się z wizytą do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pokrzywnicy. Dzieci oglądały stroje strażaków, sprzęt, samochód i jego wyposażenie oraz miały
możliwość przymierzenia kasku strażackiego. Oprócz poznania tajników pracy strażaka przedszkolaki
zdobyły bardzo cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, dowiedziały się jak należy zachować się w
trakcie zagrożenia i utrwaliły numery alarmowe do straży pożarnej. To była bardzo ciekawa i ważna lekcja
dla najmłodszych. Spotkanie to uświadomiło dzieci, jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa jest
praca strażaka. Serdecznie dziękujemy Strażakom z Pokrzywnicy za bardzo miłe przyjęcie!!
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Dzieci uczą rodziców – lekcja 4
28 lutego 2020r. przedszkolaki i uczniowie klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy
uczestniczyli w czwartej lekcji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Tym razem
zajęcia przebiegały pod tematem „Młody ekolog”.Podczas zajęć poruszany był temat segregacji śmieci,
dbania o przyrodę. Przedszkolaki oraz uczniowie dowiedzieli się czym jest ekologia i recykling. Dzieci
wymieniały się także pomysłami w jaki sposób można dbać o środowisko.
Na zakończenie zajęć dzieci pokolorowały obrazek zgodny z tematyką lekcji. Następnie zabrały swoje prace
do domu, aby pokazać je rodzicom i opowiedzieć czego nauczyły się na zajęciach.
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POMAGAJMY SKUTECZNIE!
28 lutego 2020 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pokrzywnicy gościł pana Adama Olszewskiego,
który reprezentował Fundację EMS w Opolu. Organizacja ta działa na zasadach pracy społecznej. Zajmuje
się ratownictwem specjalistycznym, edukacją i poprawą bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, nauką
pierwszej pomocy, zabezpieczaniem imprez plenerowych jako zaplecze medyczne oraz ochroną
środowiska.Przybył on z psem Largo, który pomaga ratownikom przeszukiwać gruzowiska i odnajdywać
tam rannych ludzi. Largo prezentował uczniom swoje różne umiejętności. Pełni bardzo ważną rolę,
ponieważ swoim węchem szybko odnajduje zaginionych. Następnie strażacy z OSP w Pokrzywnicy oraz
z Reńskiej Wsi uczyli udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w

przypadku zasłabnięcia,

zachłystnięcia ludzi dorosłych i niemowląt. Ważne jest to, że uczniowie byli uczeni przez młodzież szkolną
z Reńskiej Wsi, która działa w ramach OSP. Dzieci z chęcią próbowały sztucznego oddychania, masażu
serca. Młodzi ludzie powinni się nauczyć empatii i zachowania altruistycznego. Należy pomagać innym w
potrzebie.

Stale

należy

doskonalić

tą

umiejętność,

aby

robić

to

skutecznie.
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Kącik dla rodziców

„Dwujęzyczna Opolszczyzna”
program wychowania do
dwujęzyczności
skierowany do przedszkoli z
Aglomeracji Opolskiej
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MISJA PROGRAMU
Misją programu jest powszechne, codzienne,
równoległe
do języka ojczystego nauczanie angielskiego od
urodzenia – tak w domu, jak i żłobku czy
przedszkolu. Dwujęzyczność to nasz cel, który
rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję
tu i teraz
w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako
nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki,
ekonomii i polityki społecznej.
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z
PROGRAMU
Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże
się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia
dziecka.
Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i
umiejętności,
które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i
efektywnie. Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa
na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć, pogłębia wrażliwość
kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne
i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają
lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji
społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i
materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie1.

1

https://dwujezycznedzieci.pl/
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Dla Starszaka:

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

