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Kącik rodzica
Zadanie dla Przedszkolaka

Figielek
Dzień Postaci z Bajek
W czwartek 5 listopada 2020 r. obchodziliśmy
Dzień Postaci z Bajek i nasze sale przedszkolne
zmieniły się w bajkową krainę. W salach i na
korytarzach można było spotkać m.in. księżniczki,
wróżki, myszki, Kubusia Puchatka, smoka, elfa.
Zajęcia rozpoczęliśmy od lotu czarodziejskim
dywanem do krainy baśni,
ni, w której czekały na dzieci
niezwykłe zabawy i konkursy. Następnie
oglądaliśmy prezentację multimedialną o bajkach
i baśniach, a zadaniem dzieci było odgadywanie
różnych zagadek. Wspólnie bawiliśmy się również
w zabawy: zatrute jabłko oraz pomagaliśmy
Kopciuszkowi i oddzielaliśmy fasolę od grochu, a na
koniec zatańczyliśmy taniec krasnoludka. Ten dzień
był pełen wrażeń oraz uśmiechów i z pewnością
zostanie w pamięci dzieci bardzo długo.
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Dzień Niepodległości
W dniu 10 listopada 2020 Przedszkole w Pokrzywnicy z oddziałem w Łężcach po raz kolejny
przystąpiło do akcji wspólnego śpiewania Hymnu Polski. Uroczystość ta poprzedzona była
zajęciami o tematyce patriotycznej. Dzieci przypomniały sobie jakie Polska ma symbole
narodowe, poznały sławnych Polaków, wykonały prace plastyczne związane z Dniem
Niepodległości. Przez
zez cały dzień w przedszkolu słychać było utwory dla dzieci o naszej
ojczyźnie. O godzinie 11.11 dzieci wraz z nauczycielami ubrane w uroczyste stroje galowe,
przyozdobione w kokardy narodowe odśpiewały "Mazurka Dąbrowskiego". Atmosfera była
bardzo podniosła,
sła, a my jesteśmy dumne z naszych małych patriotów.
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Konkurs plastyczny z okazji Dnia Św. Marcina
11 listopada, nie tylko na Węgrzech, ale również w naszym rejonie Polski
świętuje się Dzień Św. Marcina. Jedna z najpopularniejszych legend
o świętym Marcinie opowiada o podróży rycerza po skutej mrozem ziemi, na
której spotkał żebraka. Widząc go, Marcin mieczem odciął połowę swojego
swoje
płaszcza i razem z sakiewką pieniędzy wręczył ciepłe okrycie biedakowi.
Legenda mówi, że ów żebrak po tym geście przemienił się w postać Jezusa
Chrystusa, co skłoniło Marcina do przejścia w stan duchowny. Z okazji Dnia
Świętego Marcina zorganizowano konkurs dla naszych przedszkolaków
pn. „Das Licht von Sankt Martin” „Światło Św. Marcina”.
Zadaniem konkursowym było wykonanie z pomocą rodziców lampionu
symbolizującego „światłoś
„światłośćć dla świata”. Odzew przedszkolaków był bardzo
duży, a pomysłowość wysoce zaskakująca. Zgodnie postanowiono, że należy
wszystkich uczestników nagrodzić pierwszym miejscem. Serdecznie
dziękujemy rodzicom za ich trud i zaangażowanie. Miejmy nadzieję, że te
przepiękne
rzepiękne lampiony zostaną wykorzystane podczas przyszłorocznych
obchodów Święta Św. Marcina.
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Światowy Dzień Jeża
Jeż to mały, tajemniczy, nocny ssak, który dzięki swoim niezwykłym kolcom i małemu
ryjkowi uwielbiany jest przez najmłodszych. 9 i 12 listopada 2020 roku dzieci z
Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy oraz oddziału w Łężcach świętowały Dzień Jeża.
Przedszkolaki miały okazję poszerzyć wiadomości dotyczące środowiska
środow
naturalnego jeży,
ich wyglądu, sposobu poruszania się, odżywiania oraz tego, w jaki sposób przygotowują
się do zimy i na jak długo zapadają w zimowy sen. W tym wyjątkowym dniu jeż stał się
tematem licznych rozmów, zabaw, piosenek oraz prac plastycznych.
plastycznyc
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Zdrowe śniadanie przedszkolaków
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu mamy energię do zabawy, nauki,
lepiej się koncentrujemy w trakcie zajęć i wypełniania obowiązków. To najlepszy start
w nowy dzień! Dlatego też na początku listopada 2020 roku dzieci
z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy oraz oddziału w Łężcach zrealizowały
kolejne zadanie prozdrowotne zawarte w Programie Promującym Zdrowie.
Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat p
prawidłowego
rawidłowego żywienia w oparciu o 12 zasad
zdrowego odżywiania i przekonały się, jak ważną rolę w codziennym jadłospisie pełnią
warzywa oraz owoce. Po zajęciach teoretycznych dzieci w czteroosobowych zespołach
wykonały Piramidę Zdrowego Żywienia. Największą frajdą dla przedszkolaków była
jednak możliwość przygotowania i spożycia zdrowych, pożywnych, kolorowych kanapek.
To był wspaniały dzień, pełen niezapomnianych smakowych wrażeń.
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Dzień bez skarpetek w przedszkolu
Dzień bez skarpetek to święto, które ma zwrócić uwagę społeczeństwa
na to, by dbać o stopy. Pomagają w tym wszelkie ćwiczenia wykonywane
bosymi stopami, które według specjalistów są bardzo zdrowe.
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy oraz oddziału
przedszkolnego w Łężcach również przyłączyły się do obchodów tego święta
i zdjęły swoje skarpetki! Zanim jednak tak się stało, odbyła się uroczysta
prezentacja wszystkich skarpet, by następnie się z nimi pożegnać i przystąpić
do udziału w przygotowanych
towanych niespodziankach. Rozpoczęliśmy od zabaw
rytmicznych: chodzenia na palcach i maszerowania. Następnie bawiliśmy się
z gazetami: tańczyliśmy na nich do ulubionych piosenek, stukaliśmy palcami
i piętami o gazety, podskakiwaliśmy na jednej i dwóch nogach,
no
a po tych
naszych harcach próbowaliśmy zgnieść, a potem porwać ją bez pomocy rąk
:) (co okazało się nie lada wyzwaniem). Później przyszedł czas na piłeczki:
próbowaliśmy podnieść je palcami stóp, przenieść je z jednej strony na drugą,
a na koniec ufundowaliśmy
undowaliśmy sobie relaksujący masaż naszych zmęczonych
dzisiaj stóp. Największą jednak atrakcją była ścieżka sensoryczna.
Dzieci miały okazję przekonać się, że za pomocą zmysłów możemy poznawać
otaczający świat. Ten dzień, prócz wielu wrażeń dostarczył przede
pr
wszystkim
wiele frajdy i zabawy.
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Dzień czarnego kota
Ten weekend rozpoczęliśmy wyjątkowo. W czwartek i piątek 19 i 20 listopada obchodziliśmy
w przedszkolu w Pokrzywnicy i oddziale w Łężcach święto Czarnego Kota. W tym dniu dzieci przyszły
ubrane do przedszkola na czarno, następnie nauczyciele rozdali dziec
dzieciom
iom wcześniej przygotowane uszka i
namalowali im noski oraz wąsy, wtedy nasi najmłodsi zamienili się w prawdziwe kotki. Różnych zabaw
było co niemiara, tańczyliśmy do piosenek o kotkach, oglądaliśmy bajkę o „Czarnym kotku bez ogonka”
oraz odgadywaliśmy zagadki
adki o słynnych kotach. Na zakończenie dnia przedszkolaki wykonały piękne prace
plastyczne, żeby dobrze pamiętały o tym wspaniałym dniu. Do domu dzieci wróciły z dobrym humorem i
wielkim uśmiechem na buziach. To były udane dni.
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Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak
W naszym przedszkolu obchodziliśmy "Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka".
Z tej okazji w każdej grupie były przeprowadzone zajęcia dydaktyczne pod hasłem
„Mam prawo do…”. Dzieci wiedzą już, że mają prawo do radości, uśmiechu, zabawy,
spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. Wierzymy, że dobrze
ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw
da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem
i obywatelem. Pamiętajmy, że dzieci mają również swoje prawa. Pomóżmy im chronić
c
własne dobro, własne ja, ponieważ one same nie potrafią jeszcze zadbać o siebie i swój
rozwój. Bez wątpienia potrzebują do tego rodziców, opiekunów oraz innych przychylnych
im mądrych ludzi, z którymi będą czuły się bezpieczne i kochane.
Nasze dzieci mają prawo:
 aby żyć i rozwijać się w dobrych warunkach,
 do opieki i leczenia, kiedy chorują,
 do chodzenia do szkoły, rozwijania zainteresowań,
 do wyrażania własnego zdania w sprawach, które Ich dotyczą,
 do własnych tajemnic i sekretów,
 nikt nie może bić dzieci, krzywdzić, wykorzystywać do ciężkiej pracy, poniżać,
lekceważyć, źle traktować,
 kraj, w którym dzieci mieszkają powinien pomagać Ich rodzicom, aby byli w stanie
zapewnić Im godne warunki życia, wychowania i kształcenia.
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Dzień Kredki
„Kolorowe kredki, kiedy je poproszę
Namalują wszystko to, co chcę…”
Kredka doczekała się swojego święta.
W poniedziałek 23 listopada 2020 roku przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
w Pokrzywnicy
wnicy zamieniły zwyczajny dzień w pełen kolorów. Kredki to prawdziwe dziecięce
skarby – przenoszą na papier wszystko, o czym się pomyśli, a czarno-białym
białym kolorowankom
nadają najpiękniejsze barwy. Rysowanie to wspaniała przygoda i ważne doświadczenie dla
każdego dziecka. Tego dnia działania dzieci skierowane były na zabawę i eksperymentowanie
kredkami. Kredki wykorzystali nie tylko do rysowania, ale także do układania obrazków.
Poznały rodzaje kredek, segregowały kredki według wielkości, wykonały prace plastyczne
plast
oraz
bawiły się przy piosence ,,Kolorowe kredki”. Słuchały również opowiadań, których bohaterami
były kredki oraz obejrzały krótki film o tym, jak są zrobione. Tego dnia we wszystkich grupach
przedszkolnych było kolorowo, wesoło i tęczowo.
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Znajdź się wśród życzliwych
Po koniec listopada 2020 roku dzieci z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy oraz oddziału
w Łężcach obchodziły kolejne nietypowe święto, a mianowicie Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień. Celem tego wyjątkowego dnia było uwrażliwienie najmłodszych na wzajemną
życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często
smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko
tyl
od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do
nas z nawiązką! Tego dnia najmłodsi poznali historię Dnia Życzliwości, zapoznali się ze
znaczeniem słowa „życzliwość”, rozwiązywali zagadki, częściej używali „magicznych
„mag
słów”proszę, przepraszam, dziękuję oraz byli dla siebie mili, życzliwi i okazywali dobro. Na dowód
tego starszaki z Pokrzywnicy przygotowały dla maluszków zdrowy sok owocowy,
a przedszkolaki z Łężec kwiatki dla swoich rodziców.
Symbolem tego dnia
ia była uśmiechnięta buźka oraz strój w kolorze żółtym.
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Urodziny Pluszowego Misia
Miś to zabawka, która towarzyszy dzieciom przez długie lata, w chwilach radości i smutku.
Rozśmiesza, pociesza, ułatwia zasypianie. Im starszy miś, tym zna więcej tajemnic i jest
bliższy dziecięcemu sercu. 25 listopada 2020 roku dzieci z Publicznego Przedszkola
Przeds
w Pokrzywnicy oraz oddziału w Łężcach dołączyły do obchodów Światowego Dnia Pluszowego
Misia. Urodziny Misia przedszkolaki rozpoczęły od przygotowania godnego miejsca dla
solenizanta, odśpiewania „Sto lat” i przygotowania symbolicznego tortu. Następnie
Następ
wzięły
udział w licznych konkursach, zabawach, pracach plastycznych. Dzieci wraz z rodzicami
wykonały w domu zdjęcia swoich pluszaków i z dumą prezentowały je swojej grupie.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali medal przyjaciela i przyjaciółki pluszowego
misia oraz misiowe upominki. Dzień Misia stworzył wiele sytuacji edukacyjnych służących
aktywizowaniu dzieci, doskonalił ich zdolności manualne i artystyczne, rozwijał
zainteresowania książką oraz integrował grupę poprzez aktywne uczestnictwo
we wspólnej uroczystości.
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Andrzejki
Koniec listopada to czas nierozerwalnie związany z wróżbami i magią. Wszystko za sprawą
obchodzonych w nocy 30 listopada andrzejek. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu bardzo poważnie
podchodzono do wróżb odprawianych w tę szczególną noc. Do dzisiaj przetrwała tradycja
andrzejkowa, będąca jedynie zabawą połączoną ze wsp
wspólnymi
ólnymi wróżbami dziewczyn i chłopców.
Obecne andrzejki są wesołym spotkaniem towarzyskim, a w naszym przedszkolu była to
świetna okazja do zorganizowania zabawy. Tego dnia dzieci przyszły przebrane za wróżki i
czarnoksiężników. Panie nauczycielki opowiedzi
opowiedziały
ały dzieciom historię związaną z tradycją
obchodzenia andrzejek oraz przygotowały wiele ciekawych wróżb. Wszystkie dzieci bardzo
chętnie uczestniczyły w zabawach, a uśmiechy i radość dzieci była nie do opisania.
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Kącik dla rodziców

Co warto mówić dziecku?
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Widzę, jak się starasz



Masz świetne pomysły



Mów to,, co myślisz



Twoje zdanie jest ważne



Szanuję Twój wybór



Sprawiasz, że się uśmiecham



Dziękuję za pomoc



Zawsze możesz na mnie liczyć

Dla Starszaka:
Stwórz parasol na deszczowe dni.
Dorysuj krople deszczu.

Zadania
dla
przedszkolaka

Numer 9/2019-2020
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Dla Maluszka:

Publiczne
Przedszkole
w Pokrzywnicy
ul. Szkolna 14a
47-208 Pokrzywnica
http://zsppokrzywnica.pl/
+48 77 4820147

Stwórz deszczową chmurę.
Połącz
ołącz kreski, pokoloruj chmurę
i dorysuj krople deszczu.

