„W Słonecznej Krainie”

Drodzy rodzice!!!
Witamy w kolejnym numerze naszej „Słonecznej Gazetki”. Rok szkolny pomału
dobiega końca i nadszedł czerwiec – miesiąc zwieńczający naszą całoroczną pracę.
Dzieci pięknie zaprezentują się na uroczystościach z okazji zakończenia roku i
wszyscy z upragnieniem czekamy na chwile odpoczynku podczas wakacji.

Czerwcowe święta:
Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD)
dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw
dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w
różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony
jest od 1950 roku 1 czerwca.
Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana
International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie

bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje
Sejm Dzieci i Młodzieży.

Początek astronomicznego lata
Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego — na półkuli
północnej dzień ten wypada między 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych o
jeden dzień wcześniej, czyli między 20 a 21 czerwca. Koniec lata następuje w
momencie równonocy jesiennej, czyli między 22 a 23 września (również na półkuli

północnej). Pierwszy dzień lata jest jednocześnie najdłuższym dniem w roku, a
następująca po nim noc — najkrótszą. Noc Świętojańska, która czasem bywa mylona
z najkrótszą nocą, przypada zawsze w wigilię św. Jana, a więc z 23 na 24 czerwca.
Wraz z początkiem lata każdy kolejny dzień jest nieco krótszy, a kolejne noce
dłuższe, co trwa aż do przesilenia zimowego (21 lub 22 grudnia).
Lato astronomiczne a kalendarzowe
Lata astronomicznego nie należy mylić z latem kalendarzowym, którego początek
przypada zawsze 22 czerwca i jest niezależny od położenia Słońca względem Ziemi.

Dzień Ojca – 23 czerwca
Święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. W Polsce
obchodzone jest corocznie 23 czerwca (od roku 1965).
Geneza
Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po
sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również
dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym
dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w
miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą Sonory Smart Dodd, córki
weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonora Dodd, dowiedziawszy się o
ustanowieniu Dnia Matki (3 lata wcześniej, w 1907) wpadła na pomysł, by
analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia trudu opieki nad rodziną i zasług
wszystkich ojców — w szczególności jej własnego, który po śmierci matki samotnie
wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. Wydarzenie miało charakter
lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się przez
kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił
Dzień Ojca. Choć w Polsce święto to ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory
nie dorównało popularnością Dniowi Matki – niemniej z roku na rok coraz więcej
ojców może liczyć nie tylko na życzenia czy gesty, ale i drobne upominki. Wraz z
przemianami społecznymi XXI wieku rola ojca w Polsce ulega stopniowemu

przekształceniu. Stereotyp jedynego żywiciela rodziny przechodzi powoli do
przeszłości, a coraz więcej ojców aktywnie włącza się do obowiązków domowych i
wychowania dzieci.
Obchody
We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii jest to 19 marca (dzień świętego Józefa), na
Litwie pierwsza niedziela czerwca, w Austrii druga niedziela czerwca.
W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego (Christi
Himmelfahrt), który przypada na 39. dzień po niedzieli wielkanocnej (40. dnia, licząc
wraz z nią). Z czasem przerodził się on w Dzień Mężczyzn.
W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada,
ale w Danii 5 czerwca.
W Turcji Dzień Ojca świętuje się w 3 - cią niedzielę czerwca.

„Najpiękniejsze miejsca w naszym mieście”
Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny objęty patronatem
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
W maju odbył się finał międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
zorganizowanego przez nasze przedszkole oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną „Najpiękniejsze miejsca w naszym mieście”.
W konkursie wzięło udział pięć przedszkoli – Publiczne Przedszkole nr 1;
Przedszkole Muzyczno – Językowe „Nutka”, Publiczne Przedszkole nr 3, Publiczne
Przedszkole nr 4 oraz Publiczne Przedszkole nr 5.
17 maja w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zebrało się jury, w
skład którego weszli przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy
przedszkoli i biblioteki. Członkowie jury nie wiedzieli czyje są prace, a głównym
kryterium oceniania było samodzielne wykonanie pracy przez dziecko. Wyłoniono
laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii 3-4latków I miejsce zajął Tymoteusz Iwaszkiewicz z PP3; II miejsce
zdobyła Liliana Sarama z przedszkola „Nutka”, zaś III miejsce zajął Daniel Oskroba z
PP5.
W kategorii wiekowej 5-6latków I miejsce zdobył Filip Grzesiak z PP5; II miejsce –
Lena Grabczyńska z PP1 oraz III miejsce – Amelia Stasiak – PP3.
Uroczyste rozdanie nagród ufundowanych przez Urząd Miejski, Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną oraz Publiczne Przedszkole nr 3 wszystkim biorącym udział w
konkursie odbyło się 29 maja w Bibliotece.
Gratulujemy laureatom z naszego przedszkola – Tymkowi i Amelce 

Tymek z Sówek – I miejsce w kategorii dzieci 3-4 letnich

Amelka z Tygrysków – III miejsce w kategorii dzieci 5-6letnich

Nadchodzące wydarzenia
3 czerwca z okazji Dnia Dziecka wystąpi Teatr Rodzica z
przedstawieniem pt:
„Calineczka”
Godz. 9.30 – Żabki, Słoneczka, Rybki i Misie
Godz. 10.30 – Sowy, Wróbelki, Tygryski i Motylki
**********
Uroczystości z okazji zakończenia roku odbędą się w
następujących terminach:
5 czerwca
11.30 – Sowy
13.45 – Tygryski
12 czerwca
10.00 – Rybki
10.45 – Wróbelki
12.00 – Misie
19 czerwca
9.30 – Żabki (filia)
10.15 – Słoneczka (filia)
11.30 - Motylki

15 czerwca Tygryski pojadą na wycieczkę integracyjną wraz ze
wszystkimi rodzicami do Stadniny Koni Jamajka w Kazuniu
**********
6 czerwca Misie pójdą do Bajbalandii
**********
10 czerwca Motylki pojadą do zwiedzać Twierdzę Modlin

„W Słonecznej Krainie czas wesoło płynie” –
czyli najważniejsze wydarzenia maja
Rybki:
Pierwsze dni maja poświęciliśmy na uroczystości patriotyczne .
Dowiedzieliśmy się dlaczego przed przedszkolem wisiała flaga.
Wykonaliśmy prace plastyczne, flagi i pomalowaliśmy je barwami
naszego kraju.
Z każdym kolejnym dniem poznawaliśmy nowe tematy.
Przenieśliśmy się do krainy muzyki.
Graliśmy na różnych instrumentach, łącząc ich dzwięki , wsłuchując się i opisując je
Rozmawialiśmy o wrażeniach i uczuciach.
Ważnym wydarzeniem było przygotowanie i wręczenie prezentów dla mamy i taty,
które przygotowaliśmy z wielkim zaangażowania.
Udanej zabawy i dobrego humoru było co nie miara gdy pojechaliśmy na pierwszą
wycieczkę do Julinka .

Misie:
4 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Przedszkolaki z gr.II „Misie” wybrały się na wycieczkę do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z pracą strażaka, wzbogacenie wiedzy na
temat bezpiecznego zachowania się w domu i w przedszkolu, uświadomienie
dzieciom przyczyn powstawania pożarów, przekazanie wiedzy, jak postępować w
obliczu niebezpieczeństwa. Dzieci mogły z bliska obejrzeć wyposażenie wozu

strażackiego i remizy strażackiej. Dowiedziały się
w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną, a także, że strażacy nie
tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują
zwierzęta, pomagają przy powodzi. Przedszkolaki poznały numer telefonu do Straży
Pożarnej -998 i numer alarmowy – 112, wysłuchały opowieści o trudnej,
odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka.
W pierwszym tygodniu maja w gr.II „Misie” realizowany był temat
kompleksowy „Tajemnice książek”. Dzieci między innymi dowiedziały się jaka jest
różnica między biblioteką
a księgarnią. Wybrały się na wycieczkę do księgarni „Dom Książki”. Celem wycieczki
było zapoznanie z pracą księgarza oraz z wyglądem i księgozbiorem sklepu, a także
kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Przedszkolaki były pod wielkim
wrażeniem zgromadzonych
w księgarni książek. Otrzymały w prezencie książkę z wierszami i podkładki pod
kubek.
Teraz już wiedzą, że w księgarni książki kupujemy, a w bibliotece wypożyczamy.
16 maja wraz ze wszystkimi dziećmi z przedszkola nasze „Misie” pojechały na
wycieczkę do Julinka organizowaną z okazji Dnia Dziecka. Panie animatorki zadbały
o to, żeby był to czas wspaniałej zabawy. Dzieci mogły m.in. obejrzeć muzeum sztuki
cyrkowej, zagrać w mini golfa, a także bawić się na placu zabaw.

Sowy:
Maj był dal nas miesiącem pełnym atrakcji. Wzięliśmy udział w
warsztatach organizowanych przez ,,Akademię Malucha’’ – kolorowa
chemia. Byliśmy zachwyceni warsztatami, oraz doświadczeniami z
pianką do golenia, mlekiem ,olejem , wodą, barwnikami. Mieszanie
kolorów sprawiło nam wiele radości. Kolejna atrakcją była wycieczka
z okazji Dnia Dziecka do Parku Rozrywki w Julinku – tam również
czekało na nas wiele atrakcji – oglądaliśmy pokaz cyrkowy, braliśmy udział w
zabawach ruchowych, tańczyliśmy a uśmiechy na naszych twarzach gościły przez
cały dzień. W piątek 31 maja czekała na nas kolejna atrakcja- dmuchane oraz
pieczone na gilu kiełbaski. Był to kolejny radosny i wesoły dzień. Jednak
pamiętaliśmy też o Polskich Świętach Narodowych , przypomnieliśmy wiadomości o
Polsce, metodą projektu zrealizowaliśmy temat o Nowym Dworze Mazowieckim,
rozmawialiśmy jak ważna jest dla nas rodzina nasz dom, oraz nasze uczucia. Cały
czas dzielnie i wytrwale przygotowujemy się do zakończenia roku. Miło nam było gdy
nasz kolega z grupy Tymek zajął I miejsce w konkursie między przedszkolnym ,,
Moje ulubione miejsce w Nowym Dworze Mazowieckim’’. Gratulujemy.

Wróbelki
W miesiącu ,, Maj” dzieci z grupy ,, Wróbelki” rozmawiały o Polsce i
swojej małej ojczyźnie, którą stanowi dla nich Nowy Dwór Mazowiecki.
Dzieci poznały kolory na mapie i dowiedziały się co one oznaczają.
Potrafią wskazać na mapie rzekę Wisłę oraz góry i Morze Bałtyckie.
Poznały informacje o Warszawie- stolicy Polski. Na podstawie legendy ,,
Wars i Sawa” dowiedziały się skąd wywodzi się nazwa stolicy. Dzieciaki
dowiedziały się jakie zabytki i miejsca występują w Warszawie i
Krakowie. Następnie poznały herb Nowego Dworu Mazowieckiego oraz ważne miejsca i
instytucje w mieście. Wiedzą, że miastem rządzi Burmistrz- Jacek Kowalski.

W tym miesiącu ,, Wróbelki” wybrały się również do krainy muzyki. Poznały różne
instrumenty, ich cechy, dźwięki jakie wydają. Dzieci dowiedziały się jak należy dbać o słuch
oraz jak szkodliwy jest hałas i jakie dźwięki są przyjemne a jakie nie. Nawiązując do tematu
muzyki, trzeba wspomnieć, iż pięcioro dzieci z grupy wraz z Panią Elą , wzięło udział w
konkursie patriotycznympt,, O Tobie , dla Ciebie Polsko”, który odbył się w Przedszkolu nr 4
w Modlinie Twierdzy. Dzieci zaśpiewały piosenkę pt,, Rogatywka” grając na różnych
instrumentach .

W związku z ociepleniem pogody, dzieciaki każdy dzień spędzały na powietrzu
podejmując różne aktywności fizyczne; np. granie w piłkę nożną, skakanie na piłkach,
zabawy w berka czy chowanego.

W dniu 16 maja ,, Wróbelki” uczestniczyły w wycieczce do Julinka z okazji Dnia
Dziecka. Tam brały udział w zabawach z animatorem, chodziły po parku linowym, oglądały
występy cyrkowe, a chętne dzieci brały udział w występach na scenie oraz grały w mini golfa.

W ostatnim tygodniu dzieci wykonały prezenty dla swoich kochanych rodziców by
wyrazić miłość jaką darzą swoją mamę i swojego tatę. Dzieciaki uczyły się, w jaki sposób
okazywać najbliższym miłość i szacunek, przypomniały sobie jak nazywają się członkowie
ich rodzin. Ponadto przedszkolaki wraz ze swoją Panią wybrały się na wycieczkę do
Biblioteki , by obejrzeć wystawę prac konkursowych na temat ,, Najpiękniejsze miejsce w
Nowym Dworze Mazowieckim”. W konkursie brały udział dzieci z różnych nowodworskich
przedszkoli.

Tygryski
Maj był dla nas bardzo aktywnym miesiącem – bardzo dużo się działo,
a każdy tydzień przynosił jakieś ciekawe doświadczenia. Wiele razy
byliśmy ćwiczyć na Hali NOSiR przygotowując się do Igrzysk
Przedszkolaków, które odbyły się 25 maja. Daliśmy z siebie wszystko i
choć nie zajęliśmy pierwszego miejsca towarzyszyła nam ogromna radość.
Pokazaliśmy również taniec z szarfami, który wszyscy bardzo chwalili.
Byliśmy również w Bibliotece, a Pani Monika opowiadała nam skąd się wzięła
książka i jakie są etapy jej powstawania dzisiaj. Zrobiliśmy również swoje
„kamienne tabliczki” z masy solnej i niczym pierwotni ludzie zapisaliśmy na nich to,
co chcieliśmy. Ogromną przyjemność sprawiła nam wycieczka do Julinka
zorganizowana przez Radę Rodziców z okazji Dnia Dziecka. Wzięliśmy udział w
wielu atrakcjach, które zaproponowali nam animatorzy, a najważniejsze dla nas było
przejście po Parku Linowym. Pokonaliśmy strach i lęk wysokości i z ogromną
satysfakcją większość z nas ukończyła całą trasę. Mieliśmy również okazję obejrzeć
pokaz cyrkowy, który rozbawił nas do łez i przyprawił o zawrót głowy, kiedy
obserwowaliśmy pokaz akrobatyczny. Pod koniec miesiąca gościliśmy Akademię
Rozwoju, która przybyła do nas na warsztaty „Kolorowa chemia”. Ależ było
ciekawie!!! Obserwowaliśmy, eksperymentowaliśmy i doświadczaliśmy z
wykorzystaniem artykułów, które są w zasadzie w każdym domu. Nie wiedzieliśmy,
że mając piankę do golenia, barwniki spożywcze, mleko, płyn do mycia naczyń,
proszek do pieczenia, kwasek cytrynowy i olej można stworzyć magiczne, kolorowe
chmurki, kryształki – kuleczki i rosnącą masę. Na zakończenie miesiąca szaleliśmy
na dmuchańcach i jedliśmy pyszne kiełbaski z grilla.
W maju również nasza Amelka zajęła III miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie
plastycznym „Najpiękniejsze miejsca w naszym mieście” – gratulacje Amelko!!!
To był bardzo ciekawy miesiąc.

Motylki
W maju dzieci poznały zwierzęta i owady żyjące na łące. W
bibliotece miejskiej poszerzyły wiadomości o stolicy kraju –
Warszawie.
Na wycieczce do Julinka z okazji Dnia Dziecka uczestniczyły m.in.
w zabawach terenowych, pokazie artystów cyrkowych i zabawach
interaktywnych.

Słoneczka:
Pierwsza nasza wycieczka już za nami. Tak jak
podejrzewaliśmy wielką atrakcją okazał się sam przejazd
autokarem. Już jak starsze przedszkolaki spacerowaliśmy
w parach podziwiając obiekt w Julinku. Pogoda nie była
najlepsza, ale i tak nie zepsuło nam to ogólnego wrażenia
jakie zrobił na nas Julinek. Pokazy cyrkowe oraz pokazy
akrobatów robiły niesamowite wrażenie. Z podziwem
obserwowaliśmy sztuczki cyrkowe. Poznaliśmy historię
oraz tradycje związane ze sztuką cyrkową. Animacje zorganizowane dla nas bardzo
uatrakcyjniły nasz pobyt . Przy muzyce oraz wspólnym śpiewie błyskawicznie minął
nam czas. i z uśmiechem na ustach wróciliśmy do przedszkola...

Żabki:
W dobie komputerów, tabletów i telewizji bardzo często zapominamy
jak istotne jest w wychowaniu dziecka jest czytanie książek. Stały
kontakt z kontakt z ksiązką ma znaczący wpływ na rozwój
intelektualny dziecka. Rozwija bowiem jego wyobraznię, kreatywność,
wzbogaca zasób słownictwa i strefę przeżyć emocjonalnych. Ksiązka
umożliwia przedszkolakom zadawanie pytań i uzyskiwanie na nie
odpowiedzi. Literatura jest doskonałym czynnikiem inspirującym do zabaw
teatralnych i działań plastycznych. Dlatego aby zachęcić dzieci i rodziców do czytania
książek wzbogaciłam przedszkolną biblioteczkę w książki przyniesione przez dzieci z
domu, zapraszam rodziców do czytania w przedszkolu, a w maju nawiązałam
współpracę z Biblioteką Miejską. Chodzimy tam na zajęcia związane literaturą
dziecięcą, poznaliśmy zasady działania biblioteki, wypożyczamy audiobuki, które
słuchamy w czasie leżakowania. Dla rodziców z okazji ich święta wykonaliśmy w
prezencie zakładki do książek.

Język angielski
Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na zajęciach języka angielskiego w PP3
W miesiącu MAJU i CZERWCU
oddziały
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IF
„Słoneczka”
I „Rybki”
II „Misie”

Dziecko wskazuje i nazywa
członków rodziny.
Dziecko zna piosenkę „Rain, rain
go away”.
Dziecko rozwija umiejętności
motoryczne poprzez
zabawy TPR.

Zapoznanie z piosenką „Rain, rain go
away”
Zabawy TPR
Zabawy ćwiczące spostrzegawczość.

II F „Żabki”
III „Sowy”
IV „Wróbelki”

Dziecko wskazuje i nazywa
członków rodziny.
Dziecko zna piosenkę „Rain, rain
go away”.
Dziecko rozwija umiejętności
motoryczne poprzez
zabawy TPR.
Dziecko zna i bawi się przy
zabawie muzycznej,
oraz zabawach słownych.

Nauka piosenki „Rain, rain go away”
Zabawy TPR
Zapoznanie z piosenką „Finger
family”
Zabawy ćwiczące spostrzegawczość.

V „Tygryski”
VI „Motylki”

Dziecko wskazuje i nazywa
członków rodziny.
Dziecko zna piosenkę „Rain, rain
go away”.
Dziecko rozwija umiejętności
motoryczne poprzez
zabawy TPR.
Dziecko zna i bawi się przy
zabawie muzycznej,
oraz zabawach słownych.

Nauka piosenki „Rain, rain go away”
Zabawy TPR
Zapoznanie z piosenką „Finger
family”
Zabawy ćwiczące spostrzegawczość.

„Małe co nieco dla naszych przedszkolaków”–
czyli pobaw się ze mną mamo i tato...
Zrób laurkę dla taty

Znajdź różnice

„Każdy niejadek zjada obiadek” – czyli
specjały Słonecznej Kuchni
Zupa meksykańska
2 marchewki
1pietruszka
kawałek selera
ziemniaki – kilka większych sztuk
1kg papryki czerwonej
puszka kukurydzy
puszka czerwonej fasoli
mały słoik koncentratu pomidorowego
przyprawy
Włoszczyznę, ziemniaki zalać wodą i dodać liść laurowy i ziele angielskie.
Paprykę oczyszczoną pokroić w kostkę, dodać do wywaru, a następnie dodać
kukurydzę. Gdy wszystko będzie miękkie doprawić sol pieprzem do smaku oraz
dodać koncentrat pomidorowy, szczyptę cukru, trochę papryki ostrej i na koniec
czerwoną fasolę i świeży koperek.
Smacznego 
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