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Figielek
Dzień głośnego czytania
Na początku lutego 2021 roku w Publicznym
Przedszkolu w Pokrzywnicy oraz oddziale w Łężcach
dzieci wzięły udział w obchodach Dnia głośnego czytania,
którego głównym celem było rozbudzenie u najmłodszych
zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć,
wyrabianie kultury czytelniczej, uwrażliwienie na piękno
literatury, uświadomienie wartości głośnego czytania.
W ramach zajęć przedszkolaki słuchały dowolnych
fragmentów czytanych przez nauczyciela, poznały etapy
powstawania książek, wzięły udział w zajęciach
bibliotecznych i poznały pracę bibliotekarza, przeglądały
literaturę przeznaczoną dla najmłodszych oraz poznały
zasady korzystania z biblioteki, a także wykonały dowolną
techniką zakładkę do książki.
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Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka
5 lutego 2021 roku w naszym przedszkolu w Pokrzywnicy odbyło się bardzo ważne
wydarzenie dla naszych milusińskich- pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka. Dzieci
z najmłodszej grupy pasowane zostały na przedszkolaki, natomiast pozostałe na starszaków.
Każda grupa przygotowała razem z nauczycielami piękne występy artystyczne. Dzieci
w pięknych strojach śpiewały, tańczyły, recytowały wierszyki i tym wszystkim udowodniły,
że zasługują na miano „prawdziwego przedszkolaka”. Tym razem nasze występy oglądała
tylko Pani Dyrektor, niestety rodziców nie mogliśmy zaprosić do przedszkola, ale wszystko
zostało nagrane i dzięki temu rodzice mogą zobaczyć występ swoich dzieci w formie filmu.
Po występie, Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na
przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom
pasowania i upominki. Wszystkim pasowanym przedszkolakom życzymy wielu sukcesów,
nowych przyjaźni i samych radosnych chwil spędzonych w przedszkolu!
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Międzynarodowy Dzień Pizzy
Dzieci uwielbiają ten przysmak, dlatego nie mogliśmy pominąć takiego święta. W tym
dniu przedszkolaki poznały historię pizzy: skąd pochodzi, jakie są jej rodzaje, jakich
produktów trzeba użyć, żeby upiec to pyszne danie. Dzieci miały także możliwość
stworzenia kolorowych, smakowicie wyglądających placków, używając do tego przeróżnych
materiałów oraz stosując różne techniki plastyczne. Pomimo, iż pizze te były papierowe,
bardzo rozbudzały nasze apetyty. Kulminacyjnym punktem było oczywiście zjedzenie
przepysznej pizzy. Nasi wychowankowie jednak dobrze wiedzą, że należy zachować umiar
i zdrowy rozsądek i nie jest to danie, które może zastąpić zdrowy posiłek. Jednak odrobina
takiej pyszności, w tym wyjątkowym dniu, nikomu nie zaszkodzi.
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Bal karnawałowy
Karnawał to czas szaleństw i tańców, którym towarzyszy muzyka i świetna zabawa.
Jak co roku w naszym przedszkolu był zorganizowany bal karnawałowy. Dzieci
z przedszkola w Pokrzywnicy oraz oddziału w Łężcach również miały okazję bawić się na
balu. Dla przedszkolaków to dzień szczególny, często wyczekiwany przez wiele tygodni.
Dzieci tego dnia miały okazję przebrać się za różne postacie. Na balu bawiły się: księżniczki,
biedronki, motylki, piraci, policjanci, strażacy, Spidermani, Supermani, smoki, kotki i wiele
innych. Nasi milusińscy porywani muzyką radośnie tańczyli, a w przerwach między
szaleńczymi tańcami z wielką ochotą uczestniczyli w przygotowanych przez nauczycieli
zabawach i konkursach. W sali unosił się nieprzerwany śmiech. Ta cudowna atmosfera na
długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.
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Tłusty czwartek w przedszkolu
W tym roku 11 lutego obchodziliśmy Tłusty Czwartek. Najważniejszym akcentem
tego święta są pączki. Dzieci w tym dniu poznały tradycję i obrzędy związane z tym
świętem. Odbyły się również zabawy muzyczno–ruchowe, taneczne oraz zabawy plastyczne.
Dodatkowo zorganizowaliśmy małą degustacja tych słodkości w przedszkolu. Była to okazja
nie tylko do świetnej zabawy, ale również do przypomnienia i kultywowania naszych
narodowych tradycji i zwyczajów. W naszym przedszkolu świętujemy polskie zwyczaje, ale
również pamiętamy o profilaktyce zdrowotnej i uczymy dzieci, że każdą słodycz można
spróbować, ale należy pamiętać, aby je ograniczać oraz o tym, żeby nigdy nie zastępowały
nam pełnowartościowego, zdrowego posiłku.
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Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
Wszyscy wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo, ale również umiejętność szybkiego,
sprawnego wezwania pomocy. W czwartek 11 lutego przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola w Pokrzywnicy oraz oddziału zamiejscowego w Łężcach obchodziły Europejski
Dzień Numeru Alarmowego. Przedszkolaki dowiedziały się, że jeden europejski numer
alarmowy został wprowadzony po to, by umożliwić wszystkim Europejczykom wezwanie
pomocy używając 112 bez względu na to w jakim kraju się znajdujemy. Ponadto dzieci
poznały numery alarmowe na policję, straż pożarną oraz na pogotowie. Nie zabrakło też
rozmów na temat właściwego sposobu powiadamiania służb ratunkowych o istniejących
zagrożeniach. Zajęcia te dostarczyły dzieciom dużo radości jednocześnie ucząc w jaki
sposób zachować się w trudnej sytuacji. Przedszkolaki na pewno zapamiętają ten ważny
numer.
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Walentynki – święto miłości
12 lutego przedszkolaki z Łężec, a 15 lutego przedszkolaki z Pokrzywnicy obchodziły
Walentynki. W tym dniu dzieci przyszły ubrane w czerwone bluzeczki. Czerwony to kolor
miłości. Nasi milusińscy z dużą ochotą brali udział we wszystkich przygotowanych
zajęciach. Panie przygotowały serduszkowe skrzynki, do których dzieci mogły wrzucić
walentynkowe laurki. Były tańce, śpiewy i poważne rozmowy na temat miłości. Każde
dziecko otrzymało liścik z pozytywnym przekazem. Przedszkolaki wprowadzone w nastrój
święta zabierały do domu dużo dobrej energii i balony w kształcie serca.
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Walentynkowy konkurs plastyczny
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy i z oddziału w Łężcach z wielką radością
biorą udział w konkursach plastycznych, tak również było w przypadku konkursu
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi „Walentynkowe serce”.
Już na początku lutego dzieci z pomocą nauczycieli zaczęły tworzyć różne kolorowe
serduszka. Jury konkursowe miało bardzo trudne zadanie. Nasze przedszkolaki zajęły
następujące miejsca:
•

•

•

•
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I miejsce: Benedikt Jagła (oddział Łężce), Julia Herdzin (przedszkole Pokrzywnica),
Kacper Eszyk (oddział Łężce), Karol Łaskarzewski (przedszkole Pokrzywnica),
Marcel Klimczyk (przedszkole Pokrzywnica), Marcel Podgórski (przedszkole
Pokrzywnica), Milena Owsianowska (przedszkole Pokrzywnica), Patryk Hirsz
(przedszkole Pokrzywnica)
II miejsce: Hania Friedla (przedszkole Pokrzywnica), Kamil Niedworok (oddział
Łężce), Ksawery Kosydor (oddział Łężce), Kuba Morawiec (przedszkole
Pokrzywnica), Lena Magura (przedszkole Pokrzywnica), Liliana Barteczko
(przedszkole Pokrzywnica), Martyna Hampf (przedszkole Pokrzywnica), Michał
Malcher (przedszkole Pokrzywnica), Mikołaj Siwek (oddział Łężce), Natalia Białas
(przedszkole Pokrzywnica), Natalia Wiecha (przedszkole Pokrzywnica), Nikola
Gawlica (oddział Łężce), Szymon Pogodała (oddział Łężce)
III miejsce: Amelia Kisiel (przedszkole Pokrzywnica), Anastazja Stolz (przedszkole
Pokrzywnica), Daniel Moszek (przedszkole Pokrzywnica), Dominik Siwek (oddział
Łężce), Emilia Morawiec (przedszkole Pokrzywnica), Grzegorz Walczyk (oddział
Łężce), Igor Langer (przedszkole Pokrzywnica), Igor Pendziałek (przedszkole
Pokrzywnica), Jakub Glagla (przedszkole Pokrzywnica), Jakub Porada (oddział
Łężce), Julia Marks (oddział Łężce), Maksymilian Stolz (przedszkole Pokrzywnica),
Maria Owczarek (przedszkole Pokrzywnica), Nikola Moszek (przedszkole
Pokrzywnica), Szymon Lacheta (oddział Łężce), Szymon Operskalski (przedszkole
Pokrzywnica), Tim Drescher (oddział Łężce), Tymoteusz Herman (oddział Łężce),
Wiktoria Kucofaj (oddział Łężce), Wiktoria Rzeplińska (oddział Łężce), Wojciech
Gieroń (oddział Łężce)
Wyróżnienie: Amelia Langer (przedszkole Pokrzywnica), Amelia Weis (oddział
Łężce), Bartłomiej Herman (oddział Łężce), Hanna Szymusiak (oddział Łężce),
Kacper Majnusz (przedszkole Pokrzywnica), Kacper Sawicki (oddział Łężce), Kaja
Siwy (przedszkole Pokrzywnica), Karol Łaskarzewski (przedszkole Pokrzywnica),
Lena Porada (przedszkole Pokrzywnica), Mikołaj Siodlaczek (przedszkole
Pokrzywnica), Oliwia Kozubek (oddział Łężce), Sebastian Banaś (przedszkole
Pokrzywnica), Zuzanna Kwaśna (oddział Łężce)
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Dzień Pomocy Potrzebującym
23 lutego 2021 roku społeczność przedszkolna obchodziła Dzień Pomocy
Potrzebującym. Celem tego ważnego dnia było wprowadzenie dzieci do świata wartości,
rozwijanie empatii, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi i uświadomienie konieczności
niesienia im pomocy. W ramach tego nietypowego święta przedszkolaki wraz z rodzicami z
wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do akcji charytatywnej dla Polaków mieszkających
na Kresach. Akcja oparta była na idei charytatywnej oraz patriotycznej. Zebrano artykuły
żywnościowe, słodycze i artykuły plastyczne, które przekazano koordynatorowi –
ks. Adamowi. To tylko jedno z dobroczynnych działań przedszkola. W ciągu całego roku
placówka zorganizowała już wiele akcji pomocowych takich jak: zbiórka dla podopiecznych
Domu Świętego Karola w Kędzierzynie-Koźlu, Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kędzierzynie-Koźlu oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Domu Dziecka w
Opolu, zbiórka karmy dla zwierząt Przytuliska na Dębowej, zbiórka „Góra Grosza”, zbiórka
baterii i nakrętek.

32

Figielek

Numer 6/2020-2021

33

Figielek

Numer 6/2020-2021

Dzień Dinozaura
26 lutego 2021 roku dzieci z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy oraz oddziału
w Łężcach obchodziły święto na cześć dinozaurów. Była to wspaniała okazja, aby promować
wiedzę na temat tych niezwykłych gadów. Przedszkolaki udały się w podróż do
prehistorycznych czasów, gdzie poznały wiele ciekawych faktów o dinozaurach i wzięły
udział w rozmaitych zabawach i aktywnościach. Oglądały albumy, książki i filmy
o dinozaurach, podziwiały szkielety tych gadów, wykonały ciekawe prace plastyczne
z dostępnego materiału. Najwięcej pozytywnych emocji wywołało u dzieci przygotowanie
wystawy i prezentacja samodzielnie wykonanych dinozaurów. Dzień dinozaura przeniósł
najmłodszych w odległy, fascynujący świat i wywołał wielką radość i zadowolenie.
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Przedszkole Promujące Zdrowie
W roku szkolnym 2020/2021 promocja zdrowia nabrała
nowego znaczenia. W związku z sytuacją sanitarno –
epidemiczną związaną z COVID 19 szczególny nacisk
położono na dbanie o zdrowie psychiczne dzieci
i zapewnienie im tzw. „normlaności” w życiu
przedszkolnym. Oczywiście z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i przestrzeganiem opracowanych
procedur wewnętrznych placówki według wytycznych
MEN i GIS. Plan pracy Przedszkola Promującego Zdrowie
opracowano na cały rok przedszkolny. Ze względu na
wprowadzone obostrzenia w I semestrze roku szkolnego
2020/2021 nie udało się jedynie zrealizować spotkań ze
specjalistami z zewnątrz, takimi jak np.: policjanci czy pielęgniarka. Ponieważ spacery
ograniczono do terenu placówki, dzieci nie zapoznano ze znakami drogowymi znajdującymi
się na terenie wioski. Placówka dysponuje jednak interaktywnym dywanem, który w
znakomity sposób został wykorzystany do omówienia tego tematu. W ramach
bezpieczeństwa w przedszkolu, w domu i na ulicy dzieci zapoznano również z bezpiecznymi
zabawami i numerami alarmowymi.
Na stronie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pokrzywnicy znajduje się zakładka
„Promocja Zdrowia”, gdzie na bieżąco umieszczane są artykuły wraz ze zdjęciami
obrazujące zdrową aktywność dzieci przedszkolnych, są to m.in.: obchody Dnia Życzliwości
i Pozdrowień, Dnia Dyni, Światowego Dnia Chleba, Dzień Bez Skarpetek przypominający
o zdrowiu stóp, Dzień Mycia Rąk, Światowy Dzień Zwierząt, Święto Drzewa, Dzień Jabłka
czy przygotowanie zdrowego śniadania w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Śniadanie daje
moc”. W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 dzieci zapoznały się na nowo
z obowiązującymi procedurami w związku z przeciwdziałaniem COVID 19. Wiedzą
doskonale jak należy w tym czasie szczególnie dbać o higienę. We wzmacnianiu odporności
pomagają witaminy, o których najmłodsi także sporo wiedzą, po praktycznych zajęciach
z tworzenia „Piramidy zdrowego żywienia”, czy rozpoznawania owoców i warzyw.
Przedszkolaki nie tylko pamiętały o sobie, ale także o planecie Ziemia, obchodząc jej święto
i zapoznając się z tematem ekologii. W trakcie zimy przygotowały ptasią stołówkę dla
skrzydlatych przyjaciół. Zbierały także karmę do schroniska dla zwierząt. Przy tych
okazjach, ale nie tylko, aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu. Każdy dzień
zaczynały od aktywnych ćwiczeń ruchowych, które miały na celu dbanie o zdrowie fizyczne
i zachowanie prawidłowej postawy ciała najmłodszych. Poruszano także istotną kwestię jaką
jest praca w hałasie. Jest to zarówno temat dotyczący dzieci jak i nauczycieli uczących.
W tym celu wykorzystano „hałasomierz”, który obrazował dzieciom jaki poziom hałasu jest
w danym momencie w sali. Wychowawcy grup przedszkolnych oraz nauczyciele
pracującymi z dziećmi dbają na co dzień o ich prawidłowy rozwój psychofizyczny.
Najmłodsi są obejmowani, w miarę potrzeb, pomocą psycholgiczno – pedagogiczną ze
strony logopedy, psychologa czy pedagoga szkolnego.
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Dla Starszaka:
Narysuj po śladzie, a następnie
pokoloruj serduszko.

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

Połącz ze sobą takie same serduszka.

