„W Słonecznej Krainie”

Drodzy rodzice!
Witamy w kolejnym numerze naszej gazetki i zapraszamy do lektury.
Listopad to miesiąc dosyć ponury – złota, piękna jesień już pomału
przemija, za to mamy często pochmurne i deszczowe dni.
Dlatego właśnie listopad urozmaicają nam święta, które w tym miesiącu
tradycyjnie są obecne w społeczności przedszkolnej.
1. 11 listopada – Święto Niepodległości

Co to jest niepodległość?
Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
na Polskę mieli chytre zakusy.
Niestety w końcu im się udało
i zagrabili Polskę całą.

Przez długie 123 lata
nie było nas na mapie świata.
I jak to czasem mówią dorośli
wtedy nie było niepodległości.
Ref. Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła
to polski dom, polska szkoła.
Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.
Zaraz po I wojnie światowej
powstały piękne mapy już nowe.
Tak właśnie nasza historia biegła
że Polska dzisiaj jest niepodległa.
Ref. Co to jest niepodległość…
Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze.
Ref. Co to jest niepodległość...
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ducha patriotyzmu u dzieci, a
przede wszystkim rodzina, przedszkole, szkoła. Patriotyzm trzeba w
narodzie pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich. Dlatego z
dumą współuczestniczymy w pielęgnowaniu tych wartości wśród
naszych najmłodszych. Wychowanie patriotyczne jest w pełni
realizowane w naszym przedszkolu poprzez poznanie historii rodziny,
naszego miasta oraz Polski, poznanie legend, symboli narodowych,
piękna polskich tradycji, obyczajów, krajobrazów. Przedszkolaki
wykonują zwykle kotyliony lub chorągiewki w barwach narodowych, uczą
się wierszy oraz piosenek patriotycznych i opiewających piękno naszego
kraju. Uświadamiamy dzieciom w ten sposób, kim jesteśmy, skąd się
wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakami i
miłości do kraju ojczystego.

W tym roku już po raz drugi dzieci z naszego przedszkola wezmą udział
w Festiwalu Patriotycznym „Kochamy Polskę”, na którym Ania z
Tygrysków, Madzia i Małgosia z Sówek oraz Ada i Zuzia z Motylków
zaprezentują piosenkę pt: „Co to jest niepodległość”

2. 25.XI - Dzień Pluszowego Misia - moc zabawy wraz z misiami!

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez pluszowego misia.
Miś jest najlepszym przyjacielem dziecka, niezastąpioną przytulanką
przy zasypianiu. Skąd się wziął miś? Oto krótka historia.
Wszystko zaczęło się w 1902r, gdy Prezydent Stanów Zjednoczonych
Teodor Roosvelt wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach
bezskutecznych łowów jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego
niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent, gdy ujrzał
przerażone zwierzątko, natychmiast kazał go uwolnić.
Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka
na rysunku w waszyngtońskiej gazecie. Obrazek natknął sklepikarza z
Brooklynu do produkcji pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy.
Miś stał się bohaterem utworów dla dzieci, z których najbardziej znanym
jest Kubuś Puchatek.
W Polsce popularne były dobranocki przedstawiające misia, np.:
Miś Uszatek czy Colargol. Miś jest towarzyszem dzieci i dorosłych
w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem, powiernikiem
największych sekretów i tajemnic.
Dnia Pluszowego Misia przedszkolaki oczekują z ogromną radością i
mogą w tym dniu przynieść do przedszkola swoje pluszowe misie!!!

3. Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Według dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc,
gdyż uchylał wrota do nieznanej przyszłości. Dziś tradycyjne
Andrzejki to ciekawy pomysł na zabawy z dziećmi w przedszkolu.
W zaczarowany świat magii i wróżb.

Komu bliski czarów świat
Kto u Andrzeja szuka rad
Ten zostanie zaproszony
Na zabawę wymarzoną
Unieś głowę, spójrz do góry
Czarodziejski proszek z chmury
Spada, tańczy i wiruje
Wszystkie dzieci zaczaruje
Radość jest, a smutek znika
Wnet rozbawi nas muzyka!
Dziś dziewczęta, jak i chłopcy, dzieci i dorośli bawią się żartobliwymi
wróżbami, najczęściej wspólnie, na zorganizowanych imprezach
lub kameralnych, domowych spotkaniach.
29 listopada, to dzień wesoły i magiczny dla naszych przedszkolaków.
Już od rana będzie słychać śpiew i muzykę, wszystko wskazywać będzie,
że nadchodzi czas wróżb i czarów.
Dzieci będą poznawać andrzejkowe tradycje. Za pomocą monet
rzucanych do wody, wędrujących bucików, serduszek z imionami
i innych tajemniczych przedmiotów dowiedzą się, czy spełnią się
ich marzenia.

Nadchodzące wydarzenia
8 listopada w PP5 na Osiedlu Młodych odbędzie się
II Festiwal Patriotyczny „Kochamy Polskę”, na
którym wystąpią Ania z Tygrysków, Madzia i
Małgosia z Sówek oraz Ada i Zuzia z Motylków
**********
8 listopada przyjedzie do nas Agencja Artystyczna
Prima, która przedstawi show „Człowiek orkiestra”
**********
25 listopada odbędą się warsztaty bożonarodzeniowe
organizowane przez firmę Projekt Fun, w których
wezmą udział dzieci z Sówek, Wróbelków,
Tygrysków, Motylków, Żabek i Słoneczek

„W Słonecznej Krainie czas wesoło płynie” –
czyli najważniejsze wydarzenia października
Rybki:
W październiku dzieci poznały charakterystyczne cechy jesieni.
Uczyły się jak dbać o higienę osobistą. Nauczyły się też kilku
tańców. W przedszkolu gościliśmy autorkę wierszy dla dzieci –
panią Niewiadomską, która zapoznała je ze swoją poezją

Misie:
„Misie” w październiku, poznawały tajemnice jesieni za pomocą
zmysłów węchu, smaku i dotyku. Dzieci osłuchały się z nazwami
owoców i warzyw. Wiedzą co to: sad, pole ogród.
Wykonały szaszłyki owocowe, które z apetytem zjadły.
Potrafią określić warunki atmosferyczne charakterystyczne dla
jesieni. Podczas spacerów obserwowały zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie wraz z
obecną porą roku: kolorowe drzewa, spadające liście. Chętnie uczestniczyły w
pracach gospodarczych na terenie, grabiły liście , i tworzyły domek dla jeża.
W parku zbieraliśmy kasztany ,a nawet znaleźliśmy orzechy. Rozmawialiśmy również
o darach lasu i jego mieszkańcach.
W ramach integracji grupowej recytowaliśmy wiersz o owocach” Kto policzy?” i
śpiewaliśmy piosenkę „Owocowy rap” dzieciom z grupy ”Rybki”. Byliśmy również na
przedstawieniu pt: „ Na straganie”. „Motylki” zaprezentowały wiersze i piosenki o
warzywach.
Ciekawym wydarzeniem było spotkanie z autorką wierszy dla dzieci panią Hanną
Niewiadomską.
Starszaki z naszej grupy były w Teatrze Dramatycznym w Płocku na Musicalu pt:
„Pinokio”.

Sowy:
W miesiącu październiku „Sówki” poszukiwały darów jesieni.
Poznaliśmy jak bezpiecznie korzystać z dóbr przyrody.
Rozróżnialiśmy oraz łączyliśmy je według wybranych cech.
Najlepszym elementem poznania świata jest kontakt z przyrodą
dlatego wybraliśmy się na spacer do pobliskiego parku, żeby móc
oglądać spadające kolorowe listki, żołędzie, kasztany. Poznaliśmy
grzyby, potrafimy rozróżniać, które z nich można jeść oraz jakie
niebezpieczeństwa wynikają ze spożycia grzybów trujących.
Umiemy wybrać właściwe ubranie dla siebie, dostosowując je do pogody. Poznaliśmy
pracę lekarzy, pielęgniarek oraz stomatologa.
W naszej sali gościliśmy mamę Julki, która przeczytała nam bardzo fajną bajkę.
Poznaliśmy początki kodowania. Programowanie może być wspaniałą zabawą.
Rezultatem zajęć z zakresu kodowania jest wspomaganie rozwoju poznawczego,
społecznego oraz emocjonalnego dzieci.
Pod koniec miesiąca byliśmy na wyciecze w Teatrze Dramatycznym w Płocku.
Poznaliśmy zabawną i poruszającą historie chłopca wystruganego z drewna
„Pinokio”.
Odwiedziny prawdziwego Magika w naszej grupie to wielka atrakcja 31.10. 2019 r.
odwiedził nas Magik, który przeniósł nas w świat iluzji i czarów.
Monika Dzierzgowska

Wróbelki
W przedszkolu jest bardzo fajnie, ponieważ dzieje się wiele rzeczy.
Z naszą panią w tym miesiącu rozmawialiśmy o jesieni
goszczącej w sadzie, warzywniku, lesie i parku. Uczyliśmy się
rozpoznawać smaki, wygląd oraz nazwy wybranych warzyw i
owoców.
Mieliśmy olbrzymią niespodziankę, ponieważ mama Leny oraz
tata Bartka przyszli do naszej grupy i czytali nam fajne bajki. Uczestniczyliśmy także
w spotkania z pisarką p. Niewiadomską. Autorka czytała nam swoje wiersze,
mogliśmy kupić jej książki i otrzymać imienną dedykację.
Uczestniczyliśmy również w wycieczce autokarowej , którą odbyliśmy do
Teatru Dramatycznego w Płocku. Oglądaliśmy tam przedstawienie pt ,,Pinokio”,
zwiedzaliśmy pomieszczenia teatru. W czasie wycieczki w praktyce mogliśmy
zastosować zasady bezpiecznego podróżowania autokarem oraz przebywania
w miejscach publicznym. Przedstawienie na długo pozostanie w naszej pamięci.

Tygryski
W październiku rozkoszowaliśmy się całym pięknem złotej, polskiej
jesieni – poznaliśmy jej zapachy, kolory oraz smaki. Odwiedziliśmy
Park Miejski w poszukiwaniu darów jesieni oraz zrobiliśmy przepyszną
sałatkę owocową. Mieliśmy również wiele okazji, aby wprawić się w
kodowaniu – zarówno na macie jak i wykorzystując kolorowe kubeczki.
Utrwaliliśmy dzięki temu nie tylko kolory, ale również liczby i figury
geometryczne. Próbowaliśmy również współpracować w zespole układając
wieżę z kolorowych kubeczków.
Wzięliśmy również udział w spotkaniu z ciekawym człowiekiem – Panią Hanną
Niewiadomską – autorką wierszy dla dzieci.
W drugiej połowie października przypomnieliśmy sobie najważniejsze wiadomości
dotyczące naszego miasta.
Najważniejszym jednak wydarzeniem dla nas była wycieczka do Teatru
Dramatycznego w Płocku. Obejrzeliśmy przedstawienie pt „Pinokio”, które bardzo
nam się podobało, a po powrocie do przedszkola wykonaliśmy piękne ilustracje.

Motylki
Październik, był dla Motylków miesiącem intensywnego
działania. Pierwszy tydzień rozmawialiśmy o owocach i warzywach,
w związku z tym, temat zaczęliśmy od wycieczki do gospodarstwa
agroturystycznego ,,Wiktorówka”, gdzie w ogrodzie warzywnym
oglądaliśmy i rozpoznawaliśmy warzywa. Dowiedzieliśmy się o ich
walorach odżywczych, zrobiliśmy korale warzywne, które po
wysuszeniu można dodać do potraw zamiast sztucznych substancji. Zobaczyliśmy
też zwierzęta mieszkające na wsi: króliki, kozy oraz ptactwo domowe: kury i indyki.
Spędziliśmy wesoło dzień na wspólnych zabawach na świeżym powietrzu. W
następne dni usystematyzowaliśmy wiedze na temat jadalnych części warzyw i ich
systemów korzeniowych. Rozpoznawaliśmy owoce i warzywa za pomocą zmysłów.
Poznaliśmy cykl rozwojowy owoców od ziarenka(pestki) do owocu. Nauczyliśmy się
rozróżniać owoce od warzyw. Na podsumowanie tematu udaliśmy się na miejski
bazarek aby zobaczyć warzywa i owoce oraz zakupić owoce na sałatkę, która
zrobiliśmy następnego dnia. Poznaliśmy zawód sprzedawcy, dowiedzieliśmy się co
dzieje się z zebranymi plonami z ogrodów i sadów oraz jak zachować owoce i
warzywa na zimowe dni.
W drugim tygodniu rozmawialiśmy o zdrowiu. Dzięki uprzejmości mamy
Oskarka poznaliśmy zawód fizjoterapeuty i masażysty. Dowiedzieliśmy się na czym
polega ten zawód, co robi, oraz mogliśmy zobaczyć sprzęt i wyposażenie.
W trzecim tygodniu rozmawialiśmy o zawodach artystycznych. Próbowaliśmy
odpowiedzieć na pytanie ,,Kim jest artysta”? Poznaliśmy zawody tj: malarz,
kompozytor, pisarz, aktor. Jednym z rodzajów malarstwa jest abstrakcjonizm,
dzieciom bardzo podobały się takie obrazy, próbowały odgadnąć co przedstawiają i
odgadnąć ich tytuły. My również postanowiliśmy zostać malarzami abstrakcji, tylko
zamiast pędzlem malowaliśmy wełną. Radości było co nie miara.
Rozmawiając o zawodach artystycznych nie zapomnieliśmy o pisarzach, którzy
tworzą poezję dla dzieci. Poznaliśmy postacie oraz słuchaliśmy wierszy znanych
pisarzy J. Brzechwy i J. Tuwima. Poznaliśmy również współczesną pisarkę wierszy
dla dzieci Panią Hannę Niewiadomską, która odwiedziła nasze przedszkole i
opowiedziała nam jak powstają jej wiersze .My w podziękowaniu przygotowaliśmy dla
Niej piosenkę, która powstała dzięki pomocy naszej Pani Małgosi od rytmiki, z
wiersza pisarki pt.,, Felek kartofelek”. Wspomnieliśmy również o naszym wybitnym
kompozytorze Fryderyku Chopinie i słuchaliśmy jego muzyki. Jednym z zawodów
artystycznych jest również aktorstwo teatralne, o którym też rozmawialiśmy.
Oglądaliśmy przedstawienie pt.,, Niegrzeczny Czerwony Kapturek”, robiliśmy pacynki
ze skarpetek do naszego teatrzyku w sali. Bawiąc się w aktorów, przygotowaliśmy
przedstawienie dla młodszych kolegów i koleżanek pt ,,Na straganie”.
Byliśmy też w Bibliotece dla dzieci, gdzie rozmawialiśmy o Jesieni.
Rozwiązywaliśmy zagadki, liczyliśmy owoce, bawiliśmy się chustą animacyjną i
oczywiście słuchaliśmy opowiadania pt. ,, Jesień Toli”. Pani bibliotekarka zachęcała
nas do odwiedzania biblioteki z rodzicami. Na zakończenie wykonaliśmy pracę
plastyczna polegająca na kopiowaniu jesiennych liści na narysowanych drzewach.
Na zakończenie października kontynuowaliśmy temat o Jesieni. Poznaliśmy dary z
parku i lasu oraz zwierzęta tam zamieszkujące. To był bardzo pracowity miesiąc.
W ostatnim tygodniu nie zapomnieliśmy oczywiście o poległych żołnierzach i
ludziach którzy oddali życie podczas II wojny światowe, obyśmy my mogli dziś
spokojnie żyć. Przystąpiliśmy do akcji MEN skierowanej do przedszkoli i szkół ,,
Szkoła pamięta” i w dniu 25 października odwiedziliśmy groby żołnierzy, na miejskim

cmentarzu oraz udaliśmy się pod Obelisk ku czci Ofiar II wojny światowej, gdzie
oddaliśmy hołd poległym poprzez zapalenie zniczy.

Słoneczka:
Październik dla nas okazał się niezwykle zapracowanym miesiącem.
Robiąc sałatkę owocową przypomnieliśmy sobie zasady zdrowego
żywienia.
Na samym początku miesiąca wzięliśmy udział w warsztatach
ceramicznych.
Już parę dni później wybraliśmy się na wycieczkę do ZOO. Z wielką
przyjemnością oglądaliśmy zwierzęta i poznaliśmy ich zwyczaje.
Miesiąc zakończyliśmy wycieczką na Lotnisko Chopina W
Warszawie. Z bliska mogliśmy obejrzeć samoloty, poznać rolę strażaków na lotnisku
oraz prace „ Sokolnika".

Żabki:
Jesienny spacer ulicami "Nowodworzanki"

Właśnie wróciły z pracowni nasze figurki z warsztatów ceramicznych, które wypalały
się w piecu. Pomalowaliśmy je i zabraliśmy do domu.

Jak co roku pod koniec października wybraliśmy się na Cmentarz. Porządkowaliśmy
groby żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, a potem zapaliliśmy znicze.

Wyjazd wraz z Tygryskami do teatru w Płocku na przedstawienie "Pinokio"

Wjazd do ZOO w Płocku.

Wycieczka na Lotnisko Chopina w Warszawie. Dzieci określiły tę wycieczkęniezwykła przygoda.

„Małe co nieco dla naszych przedszkolaków”– czyli
pobaw się ze mną mamo i tato...
Dopasuj cień

Pokoloruj obrazki

„Każdy niejadek zjada obiadek” – czyli
specjały Słonecznej Kuchni
Pulpeciki rybne w sosie koperkowym
1kg filet dorsza
2 kajzerki
1 cale jajko
Sól, pieprz
1 cebula
koper
marchew
pietruszka
Włoszczyznę zetrzeć na tarce, dodać wodę, ziele angielskie, liść laurowy i zagotować.
Rybę zmielić, dodać namoczona bułkę, jajko, doprawić pieprzem i solą.
Dodać połowę posiekanego koperku. Formować kulki, obtoczyć w mące i dodać do
gotującego się wywaru warzywnego.
Gotować na małym ogniu ok 30min, następnie wyjąć z wywaru, a wywar lekko
zagęścić masłem lub łyżką maki. Dodać resztę koperku i polać klopsiki.
Smacznego ☺
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