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Zadanie nr 34 – 04.05.2020
Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających
najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii
polskiej państwowości. Dzisiejsze zadania zatem poświęcone były
świętom majowym: 1 maja- Święto Pracy, 2 maja- Dzień Flagi
Narodowej oraz 3 maja Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To wspaniały
czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych. Najpierw
przedszkolaki obejrzały krótki filmik o Polsce, następnie wzięły udział
w quizie, podczas którego udowodniły, że posiadają ogromną wiedzę
o swojej Ojczyźnie. Wykonały też piękne flagi oraz przybrane w barwy
narodowe, w pozycji „na baczność” odśpiewały hymn państwowy.
4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. Nasze przedszkolaki
upamiętniając ten niezwykły dzień zapoznały się z piosenką „Pali się”,
dzięki której dowiedziały się, że poza akcjami gaszenia pożarów
strażacy jeżdżą do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym,
że udzielają pomocy w katastrofach i klęskach żywiołowych, że ratują
ludzi gdy zagraża im niebezpieczeństwo i że często narażają własne
życie, by ratować innych oraz że niejednokrotnie pomagają
zwierzętom. Przypomniały sobie również numer alarmowy. To ważne,
aby mały człowiek, wiedział, jak się zachować w sytuacji zagrożenia
oraz gdzie można otrzymać pomoc i jak o nią poprosić. Jak w każdy
poniedziałek nasi wychowankowie poznali kolejne przygody „Baby
Beetles” kontynuując edukację językową. Starszaki natomiast wedle
powiedzenia: „Trening czyni mistrza” doskonaliły swoje
umiejętności czytania.
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Zaczarowany kubeczek
Nowy tydzień zdalnych zabaw logopedycznych rozpoczęty. Tym razem z odrobiną „domowej magii”.
Brzmi ciekawie, prawda? Czasem niewiele trzeba, by sprawić sobie trochę radości i poeksperymentować.
Dzisiaj, tj. 4 maja 2020r., dzieci z Publicznego Przedszkola z Pokrzywnicy i Łężec sprawdzały, czy
z podstawowych rzeczy dostępnych w domu faktycznie można stworzyć zaczarowany kubeczek?
Wystarczyła cienka szmatka, kubeczek plastikowy lub styropianowy, gumeczka, słomka i płyn do naczyń
z odrobiną wody. Dmuchając przez słomkę włożoną do kubeczka, wydobywa się z niego mnóstwo piany.
Dzieje się tak za sprawą zamoczonej w płynie do naczyń z odrobiną wody, ściereczce. Pusty kubek a tyle
piany? Czy to nie magia? Na pewno jest to kolejna propozycja ćwiczenia oddechowego dla najmłodszych.
Oddech to naturalny odruch człowieka, który także ma wpływ na rozwój prawidłowej budowy aparatu
artykulacyjnego i oczywiście mowy. U dzieci oddychających nieprawidłowo częściej pojawiają się
infekcje górnych dróg oddechowych, słabsze napięcie mięśniowe warg i policzków, wady zgryzu.
Ćwiczenia oddechowe mają m.in. na celu ukształtować prawidłowy tor oddechowy, ćwiczyć mięśnie warg
i policzków. Dlatego ważne jest by zwracać uwagę na to, jak nasze pociechy oddychają: czy wykonują
wdech nosem – wydech ustami, czy zamykają buzię podczas snu czy codziennej zabawy, czy przeżuwają
pokarmy z zamkniętymi ustami.
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Zadanie nr 35 – 05.05.2020
W poprzednim tygodniu przedszkolaki podczas wykonywania swoich zadań poznawały różne zawody.
Dziś nadszedł czas, aby sprawdzić swoją wiedzę. Dzieci na ekranie komputera, tabletu lub telefonu
oglądały fotografie przedstawiające różne osoby. Ich zadaniem było odgadnięcie po elementach
strojów i atrybutów, jaki zawód wykonują te postaci. Nasi milusińscy doskonale wiedzieli, że
mężczyzna z wielką torbą to listonosz, a kobieta w fartuchu z tacą w rękach to kelnerka. 5 maja to
Światowy Dzień Higieny Rąk. Dzięki wesołej piosence przedszkolaki przypomniały sobie, o jakże
ważnych w czasach epidemii, zasadach mycia rąk. Przy radosnym akompaniamencie, skocznej melodii
bardzo dokładnie rozprawiły się z brudem na swoich dłoniach. Jednak to nie koniec muzyki na dzisiaj.
Kolejne piosenki zaproponowane przez Panią Olę nie tylko pozwoliły na doskonalenie znajomości
języka angielskiego, ale rozruszały nawet największe leniuszki. Gdy maluchy po skończonej pracy
udały się na odpoczynek, nasze starszaki nadal wytrwale pracowały. Najpierw sprawdzały swoją
wytrzymałość w pozycji na jednej nodze z jedną uniesioną do góry ręką.
Następnie wykonując ćwiczenie na portalu matzoo.pl, utrwalały kierunki: prawo, lewo.
To był pracowity dzień.
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Zadanie nr 36 – 06.05.2020
W środę 6.05.2020 nasze przedszkolaki miały okazję do super zabawy. Już od samego rana zabrały się
ochoczo do pracy. Z pomocą rodziców przygotowały w domu lub w swoich ogrodach tory przeszkód.
Pomysłów dzieciom nie brakowało i wykorzystały do tej zabawy: poduszki, koce, krzesła, skakanki,
piłki, klocki i wiele innych przyborów. Zdjęcia przygotowanych torów przeszkód i uśmiechniętych
buzi najmłodszych można zobaczyć w naszej galerii. Dodatkowo przedszkolaki pobawiły się,
pośpiewały oraz potańczyły do ulubionych piosenek w języku niemieckim.
A nasze starszaki mogły poćwiczyć umiejętność czytania sylab i wyrazów.
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Pierwsza wrona bez ogona
W dniu dzisiejszym, tj. 6 maja 2020r., w domach dzieci z Publicznego Przedszkola z Pokrzywnicy
i Łężec odbyły się zawody w recytowaniu krótkiego, rymowanego tekstu na jednym wdechu. W tym
tygodniu towarzyszą nam właśnie ćwiczenia oddechowe, a prawidłowy oddech to ważna sprawa!
Prawidłowy tor oddechowy ma duży wpływ na to jak kształtuje się budowa aparatu artykulacyjnego,
a co za tym idzie – mowy. Jeżeli dzieci oddychają ustami to przepływające ponad językiem powietrze
utrudnia właściwą pionizację języka. Wówczas pojawiają się problemy z artykulacją głosek, które
wymagają podnoszenia się języka za górne zęby. Same ćwiczenia artykulacyjne nie pomogą, dlatego
w działaniach terapeutycznych tak ważna rolę pełnią ćwiczenia oddechowe (jeśli oczywiście takowe są
koniecznie). Tym razem można było je połączyć z matematyką, a dokładnie z liczeniem. Do wyboru
przedszkolaki miały trzy rodzaje tekstów. Cała zabawa polegała na tym, by nabrać powietrze nosem
i na jednym oddechu mówić tekst i liczyć do tylu, do ilu potrafimy najwięcej. Na pewno było to nie
lada wyzwanie dla biorących udział w zawodach. Ciekawe, kto najlepiej radził sobie z zadaniem?
Na pewno wszyscy bawili się znakomicie. Było pełno śmiechu, a śmiech to zdrowie!
Tak na marginesie… śmiech dobrze wpływa na ćwiczenie podniebienia miękkiego.
Więc niech dobry humor nas nie opuszcza!
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Zadanie nr 37 – 07.05.2020
Dzisiaj 7.05.2020 na nasze przedszkolaki czekały bardzo ciekawe zadania. Pierwsze z nich to
wysłuchanie opowiadania Joanny Papuzińskiej „Jak nasza mama odczarowała wielkoluda”. Następnie
dzieci narysowały obrazek przedstawiający, za co kochają swoją mamę. Później najmłodsi wykonali
jedno zadanie z tematu „Baśniowy świat” w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców”.
W tym dniu przedszkolaki również poćwiczyły umiejętność liczenia w języku angielskim i znajomość
nazw kolorów. Dla naszych starszaków również nie zabrakło zadań i razem ze starszym rodzeństwem
lub rodzicami zagrały w grę „matematyczne kostki” i poćwiczyły umiejętność dodawania.
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Zadanie nr 38 – 08.05.2020
Głównym celem piątkowych zajęć było kształtowanie umiejętności klasyfikacji, która odgrywa istotną
rolę w procesie kształtowania pojęć u dzieci. Im lepiej dziecko klasyfikuje, sortuje, układa pewne
elementy rzeczywistości, tym lepiej radzi sobie w codziennych sytuacjach, rozumie zmieniające się
zjawiska i potrafi je nazwać. Dlatego przedszkolaki korzystając z dostępnych w domu elementów:
guzików, nakrętek, klocków itp. eksperymentowały, dokonywały manipulacji przedmiotami, przekładały
je z miejsca na miejsce, przyporządkowywały do określonej grupy lub zbioru biorąc pod uwagę
różnorodne kryteria tj. kolor, wielkość, kształt. W dalszej części dzieci rozwijały swoje kompetencje
językowe stosując zwroty mające znaczenie w zabawie, podczas śpiewanych piosenek, powtarzanych
rymowanek. Na zakończenie starszaki doskonaliły umiejętności czytelnicze. Dotychczas podejmowały
czytanie sylab oraz zróżnicowanych wyrazów. Dzisiaj po raz pierwszy odważnie przeczytały proste,
krótkie zdania. Brawo przedszkolaki, dostrzegamy efekty Waszej pracy oraz małe sukcesy, które
codziennie osiągacie.
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Podsumowanie 8 tygodnia
Minął 8 tydzień edukacji w warunkach domowych. Był on niezwykle bogaty w różnorodne aktywności,
które uwzględniały wiek, możliwości, potrzeby, zainteresowania dzieci oraz realizację treści podstawy
programowej wychowania przedszkolnego. W ciągu całego tygodnia przedszkolaki:


poszerzyły wiedzę patriotyczną,



rozwijały sprawności grafomotoryczne oraz manualne,



kontynuowały ćwiczenia w czytaniu i pisaniu,



kształtowały sprawności matematyczne polegające na przeliczaniu, dodawaniu, odejmowaniu,
klasyfikowaniu, orientacji w przestrzeni,



doskonaliły kompetencje językowe poprzez udział w Programie Powszechnej Dwujęzyczności
„Dwujęzyczne Dzieci, a także w grach, zabawach językowych i ćwiczeniach logopedycznych,



uczestniczyły w Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców w domu” realizując
proponowane zagadnienie,



wzięły udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Strażaka, Światowego Dnia Higieny Rąk,



wykazały się samodzielnością, pomysłowością i spontanicznością.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i dobrą współpracę, które są dla nas bardzo ważne.
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Memory, czyli ćwiczymy pamięć i nie tylko
11 maja 2020 r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy i w Łężcach otrzymały propozycję
zagrania w grę memory, którą zna na pewno większość z nas. Nie ma tu limitu wieku, czy ilości osób i to
jest duży plus. Jednakże to nie jest tylko jedyna zaleta. Gra memory znana jest najczęściej z tego, że ćwiczy
pamięć i spostrzegawczość. Poprzez wyszukiwanie par takich samych obrazków dzieci zapamiętują ich
położenie. Ponieważ jest to gra, a przede wszystkim dobra zabawa i uczestniczy w niej więcej niż jedna
osoba, to także doskonalone są kompetencje społeczne najmłodszych. Oprócz tego usprawnia koordynację
ręka – oko, małą motorykę, ćwiczy cierpliwość, umiejętność radzenia sobie z emocjami i jest doskonałą
formą spędzenia wspólnie czasu w domu. Często jest wykorzystywana również w terapii logopedycznej
między innymi podczas ćwiczeń rozwijających zasób słownikowy, zachęcających do wypowiadania się,
utrwalających konkretne wywołane głoski. Jest jedną z bardziej lubianych form ćwiczeń w warunkach
gabinetowych i domowych. Dzisiaj w zaciszach domowych przedszkolaków na pewno było radośnie
i emocjonująco. To, że grę memory można odtworzyć wielokrotnie z podanego dzisiejszym zadaniu linku,
to też duża zaleta, bo można do niej sięgnąć zawsze, kiedy tylko najdzie Was ochota. Owocnej zabawy!
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Zadanie nr 39 – 11.05.2020
Rozpoczął się 9 tydzień edukacji zdalnej. Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy czekało
dziś zadanie detektywistyczne. Dzieci ustawiły różne figurki w świetle słonecznym, a następnie
obrysowywały na kartce ich cienie. W kolejnej części zadania rodzice pomieszali obrazki, a nasi milusińscy,
jak zawodowi detektywi odgadywali, do jakiej figurki należy cień. Było to trudne zadanie, jednak mali
detektywi wykazali się doskonałą pamięcią, inteligencją oraz spostrzegawczością i pomyślnie zakończyli
swoje śledztwo. Dodatkowo, jak co poniedziałek przedszkolaki obejrzały następną część przygód Baby
Beetles, gdzie poznały znaczenie angielskiego słowa „Happy”. Starszaki natomiast doskonaliły swoje
kompetencje matematyczne rozwiązując zadania na portalu edukacyjnym matzoo.pl. Po zakończonej
zabawie dzieci ochoczo uprzątnęły swoje miejsce pracy włączając się w obchody Dnia bez śmiecenia.
Wszystkie przedszkolaki, te małe i duże wiedzą, że nie należy pozostawiać po sobie bałaganu i dlatego
zawsze, a nie tylko od święta dbają o porządek wokół siebie.
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Zadanie nr 40 – 12.05.2020
Wtorek przedszkolaki rozpoczęły od obejrzenia filmu edukacyjnego pt. „Rozwój motyla”. Dzięki niemu
dowiedziały się, co mają wspólnego gąsienice i motyle oraz co to jest poczwarka. Następnie wykonały
z rolki po papierze oraz kolorowych wycinanek pięknego motyla. 12 maja to Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek. Z tej okazji nasi wychowankowie włączyli się w akcję, zapoczątkowaną przez włoskie dzieci.
Namalowały tęczę solidaryzując z wszystkimi, pozostającymi w domu, po to, by zapobiec
rozprzestrzenianiu się wirusa. Następnie umieściły ją w oknie jako znak wsparcia dla pracowników służby
zdrowia, którzy z wielkim trudem oraz narażeniem własnego zdrowia i życia walczą z epidemią. Czym jest
koronawirus i jak go uniknąć? Na te i inne pytania przedszkolaki znalazły odpowiedź oglądając film
animowany pt. „Bajka o wirusie”. Po chwili odpoczynku dzieci przystąpiły do nauki angielskiego.
Wesołe i skoczne piosenki rozbrzmiewały we wszystkich domach. Gdy maluchy zakończyły swoją
przedszkolną aktywność, starszaki po raz kolejny zmierzyły się z czytaniem.
Z ogromną satysfakcją stwierdzamy, iż nawet 5-latki wykazują się umiejętnością czytania.
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Zadanie nr 41 – 13.05.2020
W środę 13.05.2020 r. nasze przedszkolaki musiały nauczyć się wierszyka o swojej rodzinie.
Wymieniając kolejnych członków rodziny, wyliczały ich wskazując na palcach swojej dłoni.
Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z tym zadaniem. Dodatkowo najmłodsi przypomnieli sobie nazwy
członków rodziny i pośpiewali piosenki w języku niemieckim.
Na starszaków czekało tym razem całkiem inne ćwiczenie. Musiały zagrać w grę edukacyjną i policzyć
sylaby występujące w różnych wyrazach przedstawionych na obrazkach.
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Ćwiczenia logopedyczne w domu
Dzisiaj dom stał się centrum większości naszych aktywności. Jest po trochę przedszkolem, szkołą, miejscem
zdanej pracy, czasem nawet sklepem – zamawiamy coś, kupujemy przez Internet. Możemy wirtualnie
zwiedzać różne miejsca, oglądać bajki, ciekawe filmy. Możemy także bawić się wspólnie, wykorzystując
do tego różnego rodzaju zabawy, gry i ćwiczenia logopedyczne. Dzisiaj dzieci z Publicznego Przedszkola
w Pokrzywnicy i w Łężcach otrzymały link do filmiku, w którym logopeda (kanał na youtube.pl:
„logofrajda”) pokazuje jak można fajnie uczyć się przez zabawę w domu. Mogły próbować różnych zabaw
wspólnie z domownikami i świetnie się bawić. Na przykład: co ma wspólnego klej i kasza gryczana
z ćwiczeniem oddechowym? A to, że klejem można na kartce coś namalować, a na rozsypaną
kaszę dmuchać tak, by przykleiła się do kleju i stworzyła ciekawy obrazek. Te i inne kreatywne propozycje
zabaw z filmiku pomagają nie tylko usprawniać oddech, rozwijać mowę, ale także bawić i cieszyć,
pokazywać jak można wesoło i twórczo spędzać czas oraz rozwijać wyobraźnię przedszkolaków.
Przecież nauka przez zabawę to czysta frajda!
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Zadanie nr 42 – 14.05.2020
Prawidłowe żywienie dzieci jest warunkiem zdrowego rozwoju fizycznego i umysłowego, a także wzmacnia
odporność naszych pociech. Dlatego trzeba od najmłodszych lat uczyć dzieci zdrowego odżywiania.
W czwartek 14.05.2020 r. nasze przedszkolaki od samego rana zabrały się do pracy. Na samym początku
musiały zobaczyć film o piramidzie zdrowia, z którego dowiedziały się, co dzieci powinny jeść żeby być
zdrowym. Później przedszkolaki wybrały się do kuchni i przygotowały swoje przekąski. W tym dniu
w menu dzieci można było znaleźć pyszne kanapki z warzywami, owocowe sałatki czy zdrowe koktajle.
Zdjęcia tych przekąsek i uśmiechy na twarzach dzieci znajdziecie w naszej galerii. Następnie najmłodsi
posłuchali swoje ulubione piosenki w języku angielskim. Policzyli pływające rybki oraz kolorowe traktory.
Dodatkowo starszaki doskonaliły dziś umiejętność czytania sylab i prostych wyrazów.
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Zadanie nr 43 – 15.05.2020
15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. To wspaniała sposobność do przypomnienia sobie,
jak ważna jest rodzina i do podziękowania za obecność najbliższym. Z tej też okazji przedszkolaki
przedstawiły swoją rodzinę w formie rysunku, podkreślając jak ważną rolę odgrywa każdy z jej członków.
Następnie nauczyły się krótkiego wierszyka w języku niemieckim, stosując poznane już zwroty.
Na starszaków czekało jeszcze ćwiczenie specjalne, które wymagało od nich utrwalenia nazw dni tygodnia.
Odbyło się to w przyjemnej formie z wykorzystaniem rymowanki i skocznej piosenki. Ze względu
na obecną sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne, dotyczące powrotu do przedszkola, dzieci oraz rodzice
zapoznali się także z bajką terapeutyczną pt. "Jaś wraca do przedszkola" , która może być pomocna przy
tłumaczeniu kwestii związanych z zachowaniem higieny i bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu.
Dzieciaki bardzo dobrze poradziliście sobie z wszystkimi zadaniami. Brawo!
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Podsumowanie 9 tygodnia
W dziewiątym tygodniu edukacji zdalnej na przedszkolaków z Pokrzywnicy oraz Łężec czekało wiele
różnorodnych i ciekawych aktywności. W poniedziałek dzieci zamieniły się w detektywów i odrysowały
cienie zabawek i figurek. We wtorek zobaczyły jak rozwijają się motyle i samodzielnie wykonały
kolorowego motylka z dostępnych w domu materiałów. Tego dnia wychowankowie włączyli się także
w akcję zapoczątkowaną przez włoskie dzieci. Namalowały tęczę solidaryzując z wszystkimi pozostającymi
w domu i umieściły ją w oknie jako znak wsparcia dla pracowników służby zdrowia z okazji ich święta.
W środę najmłodsi wykonali ćwiczenie pamięciowe, które wymagało od nich nauki krótkiego wiersza
o rodzinie. W czwartek przedszkolaki przypomniały sobie zasady zdrowego odżywiania na przykładzie
piramidy żywienia i wykonały zdrową przekąskę oraz bogaty w witaminy napój. W piątek dzieci
przedstawiły w formie rysunku swoją rodzinę. W tym niezwykle pracowitym tygodniu nie zabrakło
oczywiście ćwiczeń językowych i logopedycznych. Dodatkowo starszaki rozwijały swoje sprawności
matematyczne oraz doskonaliły umiejętności czytelnicze. To był kolejny udany tydzień.
Kochane przedszkolaki – dziękujemy za Waszą systematyczność, aktywność i wytrwałość.
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Bajka na dobranoc
Na dobranoc, na poprawę nastroju, jako sposób na wspólne spędzenie czasu z najbliższymi, na poznawanie
nowych rzeczy, naukę i poznawanie świata, na wiarę, że istnieje świat w którym dobro zawsze zwycięża…
bajka jest dobra na wszystko! Dzisiaj rodzicie dzieci z Publicznego Przedszkola z Pokrzywnicy i Łężec
czytali swoim pociechom bajki. Nie było to jednak zwykłe czytanie. Najmłodsi mieli uważnie słuchać
nowego, nieznanego do tej pory tekstu bajki, opowiadania, by później móc opowiedzieć, co zapamiętały.
Gdyby to był tekst, który znają, byłoby zdecydowanie prościej. Zabieg jest celowy, gdyż takie zadanie
ćwiczy doskonale uwagę słuchową dzieci, koncentrację, pamięć. Oprócz tego czytanie dzieciom rozbudza
ciekawość świata, stymuluje rozwój mózgu, kształtuje inteligencję emocjonalną. Z punktu widzenia
logopedycznego czytanie bardzo rozwija wyobraźnię, rozbudowuje słownictwo, stymuluje rozwój mowy.
Dzieci nie tylko poznają nowe słowa ale także ich znaczenie. Nie tylko czytanie bajek ma dobry wpływ
na rozwój dziecka, ale czytanie w ogóle. Najmłodszym można także zaproponować ciekawe, rymowane
wierszyki, które łatwo wpadają w ucho. Niejednokrotnie zawarty w nich wesoły tekst sprawi, że będzie
to miłe spędzenie czasu nie tylko dla dziecka ale dla każdego domownika.
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Podsumowanie 10 tygodnia
Czas mija, kolejne dni i tygodnie za nami. My z niecierpliwością wyczekujemy końca tego smutnego
i ponurego okresu umilając chwile naszym przedszkolakom ciekawymi i radosnymi propozycjami ćwiczeń,
zadań i łamigłówek. Chociaż większość dzieci nadal przebywa w swoich domach i na odległość realizuje
podstawę programową wychowania przedszkolnego, to niektóre z nich w poniedziałek 18 maja 2020r
powróciły do naszej placówki. Wielką radość związaną z powrotem można było zauważyć zarówno na
twarzach dzieci, jak i pracowników przedszkola. Uśmiechnięci i stęsknieni, wreszcie razem, ale
z zachowaniem odpowiedniego dystansu i obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Każdego dnia naszych
milusińskich czekają nowe wyzwania. Wszyscy pracują wytrwale, zarówno przedszkolaki pozostające
w domu, jak i te obecne w placówce. Miniony tydzień obfitował w wiele ogólnorozwojowych zadań.
W poniedziałek dzieci zamieniły się w artystów i wykonały piękne prace plastyczne przedstawiające bzy.
We wtorek 19 maja 2020r świętowaliśmy Dzień Dobrych Uczynków, mali pomocnicy zabrali się ochoczo
do pracy: podlewali kwiaty, zmywali naczynia, ścierali kurze, odkurzali, wieszali pranie, a nawet myli okna,
aby chociaż trochę wspomóc swoich rodziców w obowiązkach domowych. Kolejny dzień – środa, upłynęła
na sportowo. Przedszkolaki wzięły udział w akcji „Sprintem do maratonu”. Po odśpiewaniu hymnu
maratończyka i rozgrzewce dzieci pokonały wyznaczony dystans biegiem. W czwartek na naszych
milusińskich czekały zagadki i łamigłówki związane ze zdrowym stylem życia oraz dyscyplinami
sportowymi. 21 maja 2020 r to również Dzień Kosmosu. Dzieci poznały wiele ciekawostek związanych
z Kosmosem oraz wykonały kosmiczne plecaki, które uruchomiły ich wyobraźnię, a tym samym pozwoliły
unieść się wysoko ponad chmury i pozwiedzać wszechświat. Ostatniego dnia w piątek przy ciepłych
promieniach wiosennego słońca, przedszkolaki organizowały sobie zabawy korzystając z przydomowych
placów zabaw, rozwijając przy okazji sprawność fizyczną. W tym dniu nie tylko skupiali uwagę na sobie
i najbliższych, ale również sporo czasu poświęcili zwierzętom świętując tym samym Dzień Praw Zwierząt.
Dzieci opiekowały się kotkami i psami, swoją opieką otoczyły również kaczki, kurczęta, króliki i krówki,
pamiętając o dostarczeniu pożywienia oraz miski świeżej wody. Każdego dnia przedszkolaki doskonaliły
swoje kompetencje językowe bawiąc się przy piosenkach w języku niemieckim i angielskim. Starszaki
natomiast wytrwale ćwiczyły umiejętność czytania oraz liczenia. To był bardzo pracowity tydzień.
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Cmokamy dla mamy
Już jutro bardzo ważny dzień – Dzień Matki. Każda mama jest kochana, ale ten dzień jest zawsze
wyjątkowy. Warto go celebrować i wycałować mamę z głębi serca. W związku z tym dzieci z Publicznego
Przedszkola z Pokrzywnicy i Łężec rozpoczęły „całuśny” trening. Ćwiczenia logopedyczne można wplatać
w naszą codzienność i nikt nawet nie poczuje, że właśnie ćwiczył. Dobrym przykładem jest zwyczajny
buziak – cmok. Wykonany prawidłowo daje dzieciom dużo dobrego. Najważniejszy cel tego zadania to
usprawnienie mięśni okrężnych ust, które biorą czynny udział podczas mówienia. Dlatego tak ważne jest,
żeby działały prawidłowo. A jeżeli można połączyć miłe z pożytecznym to warto, warto i jeszcze raz warto.
Aby trening był skuteczny musi być systematyczny i prawidłowo wykonany. Niech zatem najmłodsi nie
oszczędzają cmoków swoim mamom w tym pięknym dniu, ale i przez każde kolejne.
Przy okazji można dać buziaka również tatusiowi, dziadkom, rodzeństwu.
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Podsumowanie 11 tygodnia
To już drugi tydzień, gdy niektóre dzieci wróciły do przedszkola. Większość najmłodszych przebywa
nadal w domach, ale również z wielkim zaangażowaniem wykonuje codziennie nowe zadania, ćwiczenia
czy łamigłówki. Ten tydzień zaczęliśmy od zagadek matematycznych. Dzieci liczyły klamerki,
dopasowywały kolorowe figury geometryczne, układały z patyczków różne figury, wzory i cyfry.
We wtorek obchodziliśmy bardzo ważne święto- Dzień Mamy. Nasze przedszkolaki razem z
nauczycielkami zrobiły rodzicom miłą niespodziankę, najmłodsi nauczyli się śpiewać nową piosenkę
i wykonali piękne laurki z tulipanami dla mamy, natomiast panie przygotowały filmik z życzeniami
i zdjęciami dzieci. W środę dzieci zabrały się od samego rana do pracy bo zadaniem ich było
przygotowanie dla swoich domowników zdrową i kolorową sałatkę owocową na drugie śniadanie.
W czwartek starszaki wykonały jedno z proponowanych zadań w ramach ogólnopolskiej akcji
„Dzieci uczą rodziców” na temat motoryzacji. Dodatkowo przedszkolaki mogły przypomnieć sobie bardzo
znaną i lubianą piosenkę „Boogie Woogie” i do niej zatańczyć. W piątek czekało zadanie dla bardzo
odważnych dzieci, zjedzenie do obiadu warzywnej surówki. Bardzo dużo naszych przedszkolaków
wykazało się odwagą i bez problemu wykonało to zadanie. Podczas tych dni jak zawsze nasi najmłodsi
mogli poćwiczyć znajomość języka angielskiego i niemieckiego oraz zobaczyć nowy odcinek ulubionych
bohaterów Baby Beetles. Dodatkowo w tym tygodniu przedszkolaki realizowały działania biblioteczne
zaproponowane przez szkolną bibliotekarkę. Pierwsza akcja to „Jak nie czytam, jak czytam”, gdzie
zadaniem dzieci i wszystkich domowników było o tej samej godzinie 17.00 we wtorek przeczytanie jakiegoś
fragmentu ciekawej książki lub bajki. Kolejną akcją była „Przyłapani na czytaniu” zadaniem najmłodszych
było zrobienie zdjęć w miejscach, gdzie można czytać lub przeglądać książki. Ostatnim zadaniem dzieci
było wykonanie dowolną techniką plastyczną „Laurkę dla bibliotekarki”. Nasze przedszkolaki oprócz tych
zadań codziennie spędzają czas z ciekawymi książeczkami i bajkami. Dodatkowo wykonywały swoje
zakładki do książek, projektowały swoje książeczki oraz rysowały okładki swoich ulubionych bajek.
Ten tydzień był naprawdę pracowity!
Dziękujemy wszystkim naszym kochanym przedszkolakom za aktywność i wytrwałość!
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Kącik dla rodziców

Wszystkim mamom
składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, szczęścia i jak największej
radości ze swoich pociech 
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Dla Starszaka:
Połącz kropki z cyferkami, następnie
pokoloruj obrazek

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

Pokoloruj serce dla mamy. Postaraj się
wypełnić kółeczka różnymi kolorami.

