„W Słonecznej Krainie”

Drodzy rodzice!
Witamy w kolejnym – majowym numerze naszej „Słonecznej Gazetki”.
Maj w tym roku jest wyjątkowo trudny gdyż cały czas zmagamy się z pandemią.
Pomału staramy się jednak wracać do rzeczywistości – choć jeszcze nie wszyscy.
Tęsknimy za naszymi milusińskimi i mamy nadzieję, że niebawem wszystko wróci do
normy.
W maju jest już prawdziwa wiosna!!!
To jeden z okresów najbujniejszego życia w przyrodzie. W lesie kwitną: konwalia
majowa, szczawik zajęczy, fiołek, borówka czarna i wiele innych roślin.
Kwitną również drzewa: jarzębina, jawor, dąb, grab, klon, jabłoń, grusza, sosna,
świerk, jodła, cis. Topole i osika zaściełają już ziemię delikatnym puchem, w którym
ukryte są drobne nasiona.
W świecie zwierząt panuje ożywienie. Samica zająca rodzi drugi raz młode.
Potomstwa doczekały się również wydry, sarny, jelenie. Ptaki wysiadują jaja.
Ożywiony ruch obserwujemy wśród owadów. Bardzo duże straty powodują żerujące
w tym czasie gąsienice szkodliwych owadów.
W maju zakwitają konwalie, piwonie, czerwone maki, niezapominajki, czeremcha,
odmiany lilaków, jaśmin. W ogródkach domów kwitną tulipany i narcyzy. W maju łąki
zmieniają swoje kolory. Gdy zaczyna kwitnąć mniszek lekarski, to na łąkach
dominuje kolor żółty. Po przekwitnięciu mniszka, łąki są różowe. Następnie kwitnące
jaskry nadają łące kolor żółty.

W zbożach zaczyna kwitnąć rumianek i kwiaty powoju. W lasach kwitnie borówka
czarna i borówka brusznica. Na polankach leśnych kwitnie na biało krzew maliny. W
maju zakwitają konwalie. Na leśnych polanach spotyka się motyle m.in. paź królowej
i rusałka admirał. Pod wieczór rozpoczynają swe loty chrabąszcze . Maj dla ptaków
leśnych jest porą lęgów. Można spotkać też m.in. jaszczurki, padalce i zaskrońce.
W miesiącu maju obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt w roku. Wszyscy - duzi i
mali swoje myśli kierują ku swoim mamom, mamusiom, mateczkom.
Dzień Matki w Polsce obchodzimy co roku 26 maja. Jest to święto z długą historią ,
obchodzone już od czasów starożytnych. W Polsce po raz pierwszy obchodzono
Dzień Matki w 1923r w Krakowie. W tym dniu wszyscy okazujemy wyrazy miłości i
szacunku swoim mamom w jakiś szczególny sposób np: obsypując mamy kwiatami,
upominkami, laurkami, szczególnymi życzeniami lub po prostu buziakami.
Ale maj obfituje w kilka innych świąt – poniżej krótka charakterystyka niektórych z
nich.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Jest to
święto stosunkowo młode. Ustanowiono je w 2004 r.
ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004. Obchodzi się je
poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji i
manifestacji politycznych.
Są dwa powody historyczne, dla których ustanowiono
Dzień Flagi Rzeczypospolitej właśnie 2 maja. Po
pierwsze, to właśnie tego dnia zdobywający Berlin
żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na
kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Po drugie, w czasach PRL, 2 maja
obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak aby nie były one wywieszone podczas
nieuznawanego przez władze święta 3 maja.
Dzień ten jest świętem coraz bardziej docenianym i towarzyszą mu wyjątkowe
obchody. Uczące się szacunku do flagi, dzieci w okolicy tego święta, przygotowują
uroczystości w przedszkolach i szkołach. Podstawa programowa wychowania
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego nakłada osiągnięcie
między innymi celu edukacyjnego w postaci znajomości godła i flagi Polski przez
dzieci.

Biel i czerwień - skąd pochodzą kolory flagi Polski?
A dlaczego polska flaga jest biało-czerwona? To barwy zaczerpnięte z godła, czyli
białego orła na czerwonym tle. Kolor biały ma symbolizować czystość, a czerwony
krew, czyli coś co bardzo często towarzyszyło Polakom w historii. Znamy też
wierszyk, który wiele wyjaśnia: „Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze
biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel to serce czyste - piękne są nasze barwy
ojczyste". Flaga – to symbol państwowości. Ukazywanie przynależności narodowej
poprzez barwy na fladze jest powszechnie stosowanym kodem między ludźmi na
globie ziemskim.

Dziś najważniejsze jest, by każdy z nas pamiętał o wywieszeniu flagi narodowej na
swoim domu czy balkonie. Poczujmy dumę z bycia Polakami!

Święto Konstytucji 3 Maja
Dzień ten upamiętnia uchwalenie
pierwszej konstytucji w nowożytnej
Europie (drugiej na świecie) w 1791
roku. W dokumencie zawarto wiele
progresywnych wówczas tez, m.in.
zrównano mieszczan i szlachtę,
zapewniono ochronę chłopom,
swobodę wyznania, powołano
dwuizbowy parlament i zniesiono
liberum veto. Niestety, wprowadzenie
tych postanowień w życie nie było już
takie łatwe. Zaledwie rok później, w
1792 roku wybuchła wojna polskorosyjska, zwana również Wojną w
obronie Konstytucji 3 maja, którą
zakończyła się klęską wojsk Rzeczpospolitej. Rok później Rosja i Prusy przystąpiły
do II rozbioru Polski. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja
został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w
czasach międzywojennych. Idee wolnościowe i wyzwoleńcze, z którymi nieodłącznie
kojarzyła się konstytucja, nie podobały się jednak władzom PRL-u. Jakiekolwiek
obchody 3 maja były wówczas zakazane i tłumione, aż do 1981 roku, kiedy zaczęto
organizować uroczystości z inicjatywy władz. Na ponowne oficjalne ustanowienie
Święta Narodowego Trzeciego Maja trzeba było poczekać do 1990 roku. Tym
samym Polakom przybył kolejny dzień wolny od pracy.
Z czasem początek maja stał się również okazją do zafundowania sobie tzw.
długiego weekendu – wiele osób bierze urlop 2 maja i wyjeżdża z miast na swojego
rodzaju inaugurację lata i sezonu grillowego.
W okresie burzliwych dziejów Polski pojawiło się łącznie kilkanaście wersji konstytucji
– ostatnia, obowiązująca obecnie, została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, a
następnie zatwierdzona przez ogólnonarodowe referendum 25 maja tego samego
roku.

Dzień Matki – jedyny taki dzień w roku
26 maja każdego roku obchodzimy Dzień Matki. To
jedno z najważniejszych świąt każdego człowieka.
W związku z tym, musimy pamiętać o złożeniu
życzeń. Kilka ciepłych słów pełnych miłości z
pewnością sprawią, że Dzień Matki będzie
wyjątkowy dla każdej z Mam. Nawet jeśli jesteś już
dorosły to i tak dla Mamy zawsze będziesz
dzieckiem!

Matka - pierwsza osoba, którą spotykamy na drodze naszego życia. Od samego
początku zatroskana o nasze istnienie, o naszą przyszłość. Zawsze razem - Matka i
dziecko. Ona - pełna niepokoju i lęku, pełna ciepła i serdecznych gestów, oddana
bez reszty swemu wielkiemu skarbowi, dając mu swoją miłość, czas, siłę i serce.
Musi dzieckiem kierować tak, by dla nikogo nie było przyczyną łez. Matka musi mieć
uczucia serdeczne, stawać się aniołem dobroci i odznaczać się cnotami, by dziecku
dać przykład, jak ma iść przez życie. Dziecko to człowiek mający wolną wolę, którą
może utracić, jeżeli rodzice nie potrafią do niego trafić w procesie wychowawczym,
jeżeli nie będą w stanie ukształtować jego charakteru.
Uczucie matki do dziecka powinno być regulowane pewnymi zasadami: stąd
- dotąd. Niech dziecko wie, co wolno, a czego nie wolno. Wychowanie musi iść w
parze z pewnym hartowaniem osobowości. Dziecko musi oswoić się z tym, że nie
wszystko w życiu jest dostępne. Mówi się często, że obecne młode pokolenie jest źle
wychowane, nieczułe, nie ma szacunku dla rodziców. Chyba jedną z przyczyn
takiego stanu jest zmiana stylu życia, przeobrażenia w rodzinie, inne traktowanie
dzieci przez rodziców odnośnie do wymagań, a nawet bezwzględności, jak to było
dawniej. Dzisiaj stosunki między rodzicami ,a dziećmi układają się coraz częściej na
płaszczyźnie kontaktów przyjacielskich. Istnieje ogromna swoboda w tych relacjach,
kiedyś nie do pomyślenia.
Uroczystości, domowe i przedszkolne, rysowanie mamusiom laurek i uczenie
otwartości w okazywaniu uczuć, to dla dziecka nauka empatii na całe życie.
Najlepsza, bo wykorzystująca spontaniczność i silne związki malucha z mamą.
Będzie tę uroczystość powtarzać w dorosłym życiu i przekazywać dobre emocje
swoim dzieciom i otoczeniu.
Matka nigdy nie zapomina o swoim dziecku. Jak moglibyśmy zatem zapomnieć o tak
ważnym święcie? Z okazji Dnia Matki, życzymy wszystkim mamom tego, co
najlepsze. Niech każdy dzień przynosi wiele powodów do radości, a dzieci niech
przysparzają mniej kłopotów. Dużo sił i promiennego uśmiechu na twarzy. Jednym z
najlepszych sposobów, by wyrazić nasze uczucia jest wręczenie pięknych,
wiosennych kwiatów.

Kilka słów od specjalistów
JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O ZAGROŻENIACH?
Zadaniem rodziców jest nauczyć dzieci jak poradzić sobie w trudnych, nowych
sytuacjach. Rodzice mówią też o tym, że świat nie składa się tylko z samych dobrych
rzeczy i ludzi, ale zdarzyć się nam mogą nieprzyjemności, sytuacje niebezpieczne.
Nie jesteśmy w stanie ochronić dzieci przed wszystkimi nieszczęściami, jakie mogą
je w życiu spotkać, ale możemy się postarać nauczyć je właściwie reagować w
sytuacji zagrożenia, unikać sytuacji niebezpiecznych. O większości z tych zagrożeń
sukcesywnie informujemy pociechy w sytuacjach życia codziennego. Przestrzegamy
na przykład przed dotykaniem gorących rzeczy, uczymy, że nie wolno zbliżać się
zbyt blisko ognia, zabraniamy wchodzić do rzeki, informujemy czym może się
skończyć zabawa ostrymi narzędziami, że nie wolno wpuszczać do domu nikogo bez
pozwolenia rodziców itp. Mówimy dzieciom, że podczas spaceru blisko ulicy lub w
czasie przechodzenia np. przez parking, muszą iść blisko rodziców, a najmłodsi za
rękę z mamą lub tatą, bo samochody mogą być niebezpieczne, może zdarzyć się
wypadek, samochód może przejechać człowieka i zrobić mu krzywdę. Czasem
przestroga jest rezultatem zainteresowania dziecka jakimś tematem na skutek
zaobserwowania jakiejś sytuacji, przeżyć dziecka, chęci porozmawiania na temat
poruszony w przedszkolu, historię usłyszaną od rówieśników, może być też
powiązana z bajką, którą czytaliśmy dziecku
Jeżeli chcemy wykształcić u dziecka właściwe nawyki, ważne jest, abyśmy zawsze w
danej sytuacji egzekwowali je od dziecka, jeżeli np. czasem będziemy dziecku
pozwalać, by oddaliło się w supermarkecie, a innym razem nie, to dziecko nie będzie
uważało, że to rzeczywiście ważne, by nie odchodzić od mamy. Istotne jest również,
by reguły mamy i taty były spójne, jeżeli pozostawiamy dziecko pod opieką dziadków,
niani itp. warto im również przekazać, jakie mamy ustalenia i poprosić, aby również
ich przestrzegali.
Rodzice rozmawiając z dziećmi muszą pamiętać, by dopasowywać zakres
przekazywanych informacji i ich szczegółowość do wieku dziecka. Nie chodzi nam o
to, aby dziecko przestraszyć, ale uczulić na niebezpieczeństwo, nauczyć, jak należy
reagować w sytuacji zagrożenia. Z drugiej strony istotne jest także, by nie
bagatelizować niebezpieczeństwa.
Dorośli zapominają czasem, że dzieci zwykle dosłownie przyjmują nasze słowa. Nie
można przestrzegać dziecka, żeby nie odchodziło od mamy, bo przyjdzie brzydki pan
i je zabierze, bo wtedy dla dziecka to nie będzie to samo, gdy podejdzie np. ładna
pani i zachęci je do pójścia z sobą. Dziecko musi znać zasadę, że w miejscach, gdzie
jest dużo ludzi, ma trzymać rodzica za rękę, nie może się od niego oddalać, nawet
gdy coś je zainteresuje i chciałoby to obejrzeć. Rodzic zaś powinien pamiętać o tym,
by konsekwentnie się tej zasady trzymać. Dzieciom należy powiedzieć, że na świecie
zdarzają się nie tylko dobrzy ludzie, ale także źli, którzy mogą skrzywdzić inne osoby,
także dzieci, raczej nie przedstawiamy całej listy zagrożeń, które mogą spotkać
dziecko. Nie można poznać po wyglądzie, czy ktoś jest dobry, czy zły. Trzeba
dzieciom uświadomić, że nie wolno od obcych osób przyjmować jedzenia i picia,
nawet jeśli to coś co bardzo lubią, bez zapytania rodziców o pozwolenie. Nie wolno
im także oddalać się z obcymi osobami, mimo że obiecują zabawkę, albo inne

atrakcje, albo mówią, że znają mamę i tatę i już ich pytali o zgodę. Dziecko ma
wiedzieć, że zawsze o pozwolenie musi samo zapytać rodzica. Pamiętamy również o
tym, że nie tylko dorośli mogą być sprawcami przemocy wobec dzieci, nastolatki
również. Trzeba się również postarać, by nie wdrukować dziecku, że każdy obcy to
zagrożenie, bo notorycznie będzie się bało, gdy tylko odezwie się do niego ktoś obcy
– przechodzień na ulicy, pani w sklepie czy urzędzie, ktoś na placu zabaw.
Jeżeli ktoś będzie zmuszał dziecko do zrobienia czegoś nieprzyjemnego, albo chce
je pocałować, przytulać, może powiedzieć, że nie ma ochoty, a jeśli to nie skutkuje
może uciekać, krzyczeć, kopać (ale zaznaczamy, że nie chodzi o np. posprzątanie
zabawek, czego dziecko nie lubi lub sytuację, gdy mama każe zjeść obiad itp.).
Musimy również sami pamiętać o tym, by dawać dzieciom przykład swoim
zachowaniem. Na przykład na placu zabaw nie częstujemy innych dzieci cukierkami,
jeśli nie spytamy ich opiekuna o pozwolenie, albo nie powiemy temu dziecku by
spytało mamę, czy może wziąć od nas cukierka.
Ważne jest również, aby dziecko wiedziało, że zawsze może się zwrócić ze swoimi
problemami do rodziców, że jeśli coś je niepokoi, to od rodziców dostanie wsparcie,
potrzebną pomoc. Dziecko musi mieć zaufanie do mamy i taty.

Opracowanie: Anna Szewczyk, Monika Owczarek

Przedszkolaki ze Słonecznej Krainy przebywają
teraz w domu, jednak nie nudzi się nikomu
Rybki:
W kwietniu dzieci poznały tradycje i zwyczaje wielkanocne.
Wykonały wspólnie z rodzicami piękne pisanki na świąteczny stół.
Są ,,strażnikami przyrody’’, wiedzą, że trzeba się o nią troszczyć.
Dbają też o swoją higienę osobistą. Wiedzą, że trzeba często i
dokładnie myć ręce. Poznały paskudnego koronawirusa i wiedzą, że
z jego powodu nie mogą spotykać się z kolegami w przedszkolu.

Misie:
„Kwiecień plecień, bo przeplata......”
W obecnej sytuacji czujemy się trochę, jak w tym przysłowiu.
Każdego dnia czujemy niepewność.
Jak wiadomo, każdy z nas lubi niespodzianki, ale te pozytywne. My
czekamy z niecierpliwością na powrót do przedszkola. Zarówno
nauczyciele jak i dzieci. Tęsknimy za sobą, za normalną pracą. Nie
tą zdalną, która pozbawia nas kontaktów, uśmiechów dziecięcych i efektów pracy,
wspólnych zabaw, spacerów, wycieczek. Brakuje też niektórych humorków
dziecięcych, które w pewnym stopniu są urocze.
Cieszy mnie, ze realizując tematy kompleksowe otrzymuję od rodziców zdjęcia
dotyczące konkretnych tematów. Są też własne ekspresje twórcze.
Możemy w tym sposobie pracy , wykazać się kreatywnością, rodzice, dzieci i
nauczyciele.
W kwietniu poznaliśmy wielkanocne tradycje, robiliśmy zajączki ze skarpetki,
zastanawialiśmy się :Co było pierwsze jajko, czy kura?
Kosmos bardzo przypadł dzieciom do gustu. Misie poznały Układ Słoneczny,
bawiły się planetami, robiły rakietę, którą wyruszyły w podróż kosmiczną.

Obchodziliśmy również Dzień Ziemi. Poznaliśmy bliżej naszą planetę. Sposoby
dbania o jej wygląd. Wykonaliśmy stroje ekologiczne.
W ostatnim tygodniu kwietnia dzieci poznały symbole narodowe i pogłębiały wiedzę
o patriotyzmie.

Sowy:
W miesiącu kwietniu ,,Sówki” zdobywały wiedzę zdalnie.
Jednym z przerabianych tematów była ,,Wielkanoc”. Poznały
piosenkę ,,Znaki Wielkanocy”. Dowiedziały się jak wyglądają
przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Poznały zwyczaje i
obrzędy wielkanocne. Oglądały koszyczek wielkanocny i sprawdzały

co się w nim znajduje i jakie znaczenie symboliczne mają wymienione
produkty .Malowały i ozdabiały jajka.
Podczas przerabiania tematu ,,Praca rolnika” poznały wiersz ,, Jak kotek zwierzęta
mlekiem częstował” H.. Bechlerowej.. Dowiedziały się jak bezpiecznie się
zachowywać podczas pobytu na wsi . Poznały obowiązki związane z posiadaniem
zwierząt. Zobaczyły maszyny i urządzenia rolnicze( traktor, kombajn zbożowy, silos,
prasa belująca, pług, siewnik). Poznały cykl rozwoju kury . Piekły chleb..
Uczyły się również jak ,,Dbać o naszą planetę ziemię”. Poznały kodeks ekologa ,
rozwiązywały zagadki ekologiczne, uczyły się prawidłowej segregacji śmieci .
Poznały pojęcie recyklingu i sposób , w jaki się go na produktach oznacza. Uczyły
się piosenki ,,Śmieciowa samba”. Dzieci dowiedziały się również, czym jest prąd ido
czego służy, jak można go oszczędzać i zachować środki bezpieczeństwa.
Podczas omawiania tematu ,,Tajemnice książek” dowiedziały się jak powstaje papier
i skąd się biorą książki; co to są księgarnia i biblioteka. Dowiedziały się również
czego nie lubią książki, dlaczego warto je czytać oraz poznały ich rodzaje. Poznały
także nowe zawody związane z tworzeniem książek (grafik, redaktor, drukarz).
Wspominały wycieczkę do biblioteki i utrwaliły zasady jej działania(książki się
wypożycza a po jakimś czasie oddaje, są uporządkowane wg kategorii i nazwiska
autora, w bibliotece nie wolno rozmawiać).

Wróbelki
Kwiecień był bardzo pracowitym miesiącem mimo nauki zdalnej.
Na stronie internetowej naszego przedszkola umieszczane były
tematy do realizacji na każdy dzień. Spośród przedstawianych
propozycji rodzice i dzieci mogli wybierać te aktywności które były
dla nich interesujące |i sprawiały radość działania. Rodzice i dzieci
wykazali się dużym zaangażowaniem
a zdjęcia z efektami umieszczane były na stronie internetowej
przedszkola.

W pierwszym tygodniu kwietnia realizowane były tematy związane z
przyjściem kolejnej pory roku: WIOSNY. Przedszkolaki dowiedziały się jakie czynniki
wpływają na rozwój roślin,
miały stwarzane okazje do obserwowania przyrody, bogactwa kwiatów i owadów.
Później przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych. Dzieci poznały
obyczaje
i tradycje Wielkanocne.
Kolejny temat poszerzał ich wiedzę na temat zwierząt hodowanych na wsi
w gospodarstwach rolnych. Proponowane zabawy miały na celu uświadomienie
korzyści płynących z hodowli zwierząt, a także kształtowanie postawy
odpowiedzialności i troski o zwierzęta.
Dzieci dowiedziały się jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego pobytu na
wsi.
22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Przedszkolaki
dowiedziały się, że ten dzień obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej na całej
kuli ziemskiej, że nasza planeta to nasze wspólne dobro. Każdy człowiek ma równe
prawa do mieszkania na niej i korzystania z jej dobrodziejstw. Proponowane zabawy
uświadomiły w jaki sposób należy o nią dbać, żeby była czysta, piękna i zielona.
W kolejnym tygodniu realizowane były tematy związane z budzeniem
zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i wdrażaniem dzieci do szanowania
książek. Celem podejmowanych tematów było zachęcanie dzieci do podejmowania
prób odtwarzania fragmentów bajek, opowiadania własnymi słowami, rozwijanie
procesów poznawczych poprzez uczestniczenie
w zabawach i sytuacjach edukacyjnych, wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w
różnego typu scenkach w domu.
W kwietniu proponowane były rodzicom i dzieciom aktywności praktyczne
do zrealizowania w warunkach domowych związane z tematami na każdy dzień,
np., sadzenie kwiatków i ziół, smażenie jajecznicy, gry zespołowe (uczące
wygrywania
i przegrywania), odkurzanie przez dziecko pokoju (celem było bezpieczne
korzystanie ze sprzętu elektrycznego). Mamy nadzieję, że te wspólne, rodzinne
aktywności przyniosły wiele radości.

Tygryski
Miesiąc kwiecień z powodu wirusa panującego w naszym kraju
spędziliśmy w domu. Zarówno dzieci, niektórzy rodzice jak również
nauczyciele. Jednak staramy robić się wszytko, aby Tygryski w domu się
nie nudziły. Zamieszczamy pomysły na zabawy na stronie przedszkola
oraz przesyłamy za pośrednictwem Messenger.
Bardzo cieszą nas zdjęcia od rodziców, którzy chętnie korzystają z
przesyłanych przez nas materiałów. Na przełomie marca i kwietnia wybraliśmy
się w podróż do Japonii. Dzieci poznały bliżej kraj kwitnącej wiśni. Wiedzą kim
byli samurajowie, co jedzą Japończycy, wiedzą jak wygląda flaga Japonii, a nawet
nasze wspaniałe Tygryski potrafią pisać japońskie znaki.
Następnie przypomnieliśmy sobie wiadomości na temat Świąt Wielkanocnych, dzieci
robiły w domu palemki, malowały jajka, przygotowywały święconkę. 22 kwietnia

swoje święto obchodziła nasza planeta Ziemia. Każdy Tygrysek już wie jak
segregować odpady, co to recykling, oraz jak wspólnie możemy dbać o naszą
planetę. Dzięki nowo poznanym wiadomościom oraz zadaniom które
przygotowałyśmy dzieci stały się małymi ekologami.
Tygryski poznały również bliżej pracę rolnika – wiedzą czemu jest taka ważna dla
każdego człowieka. Niektórzy samodzielnie zrobili jajecznicę i upiekli nawet pyszny i
pachnący chlebek.
Na koniec miesiąca zgłębiliśmy „Tajemnice książek” – dzieci wiedzą skąd pochodzi
książka i jak powstaje, jak należy dbać o książki, znają popularne bajki i tworzą
własne opowieści.
Dziękujemy Państwu za współpracę i zapraszamy do dalszej zabawy.

Praca Karolinki

Motylki
Kwiecień to kolejny miesiąc ,,domowego
nauczania” dla naszych ,,Motylków”.
Dzieci poznały tradycje i zwyczaje
Wielkanocne, w domowym zaciszu siały
rzeżuchę i robiły ozdoby świąteczne.

Kolejnym tematem, z jakim się spotkały nasze przedszkolaki
była ,,Praca Rolnika”. Dzieci poznały maszyny rolnicze, etapy
powstawania chleba a także wcieliły się w rolę cukiernika i
wspólnie z Rodzicami piekły ciasteczka owsiane.

Wraz z domownikami, ,,Motylki” świętowały ,,Dzień Ziemi”. Robiły
dobre uczynki dla naszej planety. Nauczyły się segregować
śmieci, dbać o czystość powietrza oraz oszczędzać wodę.

Na zakończenie miesiąca, dzieci przygotowywały się do
Majowych Świąt Narodowych, poprzez wykonywanie kotylionów
oraz wyklejanie flagi Polski. Powtórzyły słowa Hymnu, by
kształtować w sobie wartości patriotyczne.

Słoneczka:
Słoneczka dzielnie przystąpiły do nowego wyzwania,
którym jest zdalna edukacja. Nauczyliśmy się wielu nowych
rzeczy…
Dzieci poznały etapy powstawania chleba – samodzielnie
przygotowały ciasto, przyglądały się, jak ono rośnie, a na
koniec próbowały upieczonego chleba.

Wspólnie z rodzicami rozmawiali o tym, jak wyglądają przygotowania do Świąt
Wielkanocnych, podczas wspólnych zabaw dzieci poznawały zwyczaje i obrzędy
świąteczne.

Również zastanawialiśmy się, jak można dbać o środowisko (oszczędzając wodę i
prąd, sadząc i pielęgnując rośliny, troszcząc się o zwierzęta, segregując odpady).

W minionym tygodniu odkrywaliśmy tajemnice książek – dowiedzieliśmy się, skąd się
biorą książki, co to są księgarnia i biblioteka, rozmawialiśmy też o swoich ulubionych
książkach.

Żabki:
Przez tego złego Koronawirusa uczymy się zdalnie. Jest to trudny
czas dla dzieci, rodziców i nauczycielek. Wszyscy uczyliśmy się tej
nowej formy pracy. Na początku było ciężko, ale teraz współpraca
między układa się bardzo dobrze. Z rozmów telefonicznych z
rodzicami wynika, że korzystają z zajęć. Rodzice w czasie pracy z
dzieckiem w domu mają okazję lepiej poznać swoje dziecko.

Tematy kompleksowe jakie udało się zrealizować:
1. Porządki w ogrodzie
2. Zwierzęta na wiejskim podwórku
3. Wielkanocne zwyczaje
4. Praca rolnika
5. Dbamy o naszą planetę
Przesyłam rodzicom w zamkniętej grupie fb. propozycje zabaw ruchowych, prac
plastycznych, piosenek z których chętnie korzystają.

A to kilka efektów realizacji zajęć:

„Małe co nieco dla naszych przedszkolaków”–
czyli pobaw się ze mną mamo i tato...
Narysuj w serduszku portret swojej mamy i pokoloruj kwiatki

Pokoloruj dla mamy bukiet kwiatków
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