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18.03.2020 Zapraszamy dzieci na
wyjątkowe warsztaty edukacyjne
„NIEZWYKŁE SPOTKANIA”

23 - 27. 03.2020 Projekt edukacyjny:
„WODA - żródłem życia”

Nasza absolutnie niezwykła Pani Trener Renata Wrona (prywatnie babcia Natalki
i Oliwki), zaproponowała nam udział
w projekcie edukacyjnym Fundacji Verba,
która działa na rzecz edukacji służącej
przełamywaniu stereotypów funkcjonujących
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
Oczywiście z ogromna radością przyjęłyśmy
zaproszenie, gdyż jak ja, to zwykle mówię
naszych dzieciom: „W przedszkolu jesteśmy
jak w dużej rodzinie, każdy może być inny,
każdy ma prawo czuć się z nami dobrze
i komfortowo” i ta tematyka jest również dla
mnie bardzo ważna.
Warsztaty mają na celu kształtowanie
pozytywnych postaw społecznych wobec
osób niepełnosprawnych - zrozumienie,
szacunek, wrażliwość i empatia; nauczenie
dzieci umiejętności dostrzegania
podobieństw i różnic między ludźmi. Pomogą
nam w zrozumieniu tematu książeczki
o chłopcu Leonie i jego nie-zwykłych
przygodach”, ciekawe gry i zabawy,
intrygujące łamigłówki i zagadki; wspólne
rysowanie i kolorowanie. Nie możemy się
doczekać! Dziękujemy Pani Renatce za
pamięć!
Katarzyna Miłosz

Z okazji Światowego Dnia Wody, który
obchodzony jest na świecie 22 marca,
przygotowałyśmy dla naszych dzieci projekt
e d u k a c y j n y, k t ó r e g o c e l e m j e s t
uświadomienie dzieciom, jak wielką rolę
odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie
ze sobą spadek jej zasobów. Cały tydzień
będą odbywać się zajęcia (prowadzone
metodą projektów), które rozbudzą
w dzieciach zainteresowanie przyrodą oraz
otaczającego nas środowiska.
Będziemy próbować różnych gatunków wód
mineralnych. Będziemy eksperymentować na
wszelkie sposoby. Dzieci poznają zjawisko
obiegu wody w przyrodzie i wspólnie
przygotujemy małe zamknięte ekosystemy.
W sali starszaków stworzymy „Labolatorium
badawcze”, w którym dzieci będą oczyszczać
brudną wodę. Przy pomocy lup porównamy
wodę czystą i brudną. Wykonamy również
inne eksperymenty m.in.: „Burzę w szklance
wody”, „Lampę Lava”, „Tańczący olej”,
„Wędrującą wodę”, „Tęczę na talerzu” i wiele
innych. Przygotujemy zespołowe prace
plastyczne pt. „Tyle jest w nas wody”.
Czeka nas moc ekscytującej zabawy, na
którą zapraszamy dzieci ze wszystkich grup .
Beata Cierpińska
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Nasze przedszkolaki wystąpią „na żywo”
w porannej audycji Polskiego Radio
Dzieciom 11. 03. 2020 o godzinie 9.00
Jak już Państwo wiecie, od listopada 2019
nasze przedszkole zostało przyjęte do grona
Ambasadorów Polskiego Radia Dzieciom.
Ostatnia audycja w naszym przedszkolu
nadawana była z grupy starszaków, dlatego
tym razem to średniaki dadzą popis
elokwencji i dobrego humoru. Nasze
Słoneczka rozmawiać będą z prowadzącą
audycję w tym dniu Panią Martyną
Chuderską. Mamy nadzieję, że będziecie
Państwo z nami, w Polskim Radio Dzieciom.
Katarzyna Miłosz

13.03.2020
Jedziemy do Kina Kurtyna,
w Sulejówku na projekcję filmu Disney’a
pt. „Naprzód”.
Jedziemy autokarem. Wyruszamy ok 10.00.
Projekcja filmu jest zorganizowana wyłącznie
d l a n a s z e j g r u p y Wr a c a m y n a z u p ę
i leżakowanie. Tradycyjnie jadą starszaki,
średniaki i starsze maluszki.

17. 03. 2020

Dzień Świętego Patryka !!!

Tradycyjnie w tym dniu, rozmawiamy o Irlandii
i aspektach historycznych tego święta. Dzieci
wyruszą na inspirujące spotkanie z irlandzkim
skrzatem Leprekonem. Zabawy nawiązywać będą
do legend i wierzeń irlandzkich. Naszym głównym
zadaniem tego dnia będą poszukiwania ukrytego
na końcu tęczy garnuszka ze złotem
i smakołykami. Do skarbu dostaniemy się
wykonując rozmaite „tęczowe” zadania.
Przedszkolaki będą szukać schowanych
koniczynek, malować wspólnie wielką tęczę oraz
ozdabiać kapelusze dla krasnala - naturalnie
zielone! Wierzymy, że po wykonaniu tych
wszystkich zadań, skrzat odda nam swój skarb
z niespodziankami. To wszystko dziać się będzie
przy akompaniamencie skocznej irlandzkiej
muzyki.
Patrycja Boryło & Kate Slutskaya
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Good bye February! Welcome March!
- english classes in this month!

20.03.2020

Pierwszy Dzień Wiosny !

Wielkimi krokami zbliża się do nas wiosna!
Tak bardzo nie możemy się już doczekać!
Za oknem już dostrzegamy pierwsze
nieśmiałe oznaki wiosny. Choć z zimnym
wiatrem czuć jeszcze zimę. Postanowiliśmy,
wraz naszymi małymi Superbohaterami,
przywołać tę cieplejszą część roku! 20 marca
odbędzie się w naszym przedszkolu
kolorowy Dzień Wiosny. Podczas tego
szczególnego dnia na Państwa pociechy
będzie czekało wiele zabaw ruchowych oraz
tanecznych i dużo śmiechu. Dodatkowo,
każda grupa przedstawi przygotowany
specjalnie na tę okazję, krótki występ
sceniczny.
Przedszkolaki zapoznają się ze zwyczajami
i tradycjami ludowymi związanymi
z topieniem Marzanny. Po czym wykonamy
własną eko-marzannę, którą wspólnie
symbolicznie pożegnamy podczas spaceru
po naszej najbliższej okolicy.
Mamy nadzieję, że Nasi Superbohaterowie
wypędzą zimę a swoim śmiechem, śpiewem
i dobrą zabawą przywołają wiosnę.
Edyta Cieślak - Budyta

It is March and the learning themes this month
are My Working Day, St. Patric’s Day and
Food. My Working Day. This Unit focuses on
vocabulary to talk about daily routines. Firstly,
children will review telling the days of the
week in English, as well as the time.
Language to describe routine activities will
then be introduced, and children will answer
questions about their own daily routines.
Key vocabulary: to get up, to have breakfast,
to go to preschool, to have lunch, to go home,
to play, to have dinner, to go to bed.
St. Patric’s Day - Enjoy wearing green and
searching for the pot of gold while you
celebrate St. Patrick's Day. During this
lessons children will find out some information
about the customs and traditions of this
holiday and will be Introduced St Patrick’s Day
related vocabulary: shamrock, leprechaun,
pot of gold, rainbow, four-leaf clover, blarney
stone. There will be a lot of funny games,
crafts and songs. Food - Children will become
familiar with a variety of food. They will be
made aware of where to find fruits and
vegetables (grocery store, fruit and vegetable
stand, farmers’ market, and gardens) and of
the importance of eating fruits and vegetables
every day. Learning about food through
games, cards, songs and rhymes makes a lot
of fun at the lessons. Key vocabulary:
chicken, salad, rice, fish, mangoes, orange.
Kate Slutskaya
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Krakowska Agencja Artystyczna Arkadia
przedstawi nas spektakl pt. „Przyjaźń to
skarb”
16.03.2020 godz. 14.30
Dzieci wyruszą na poszukiwanie skarbu,
a towarzyszyć im będą zwierzęta
zamieszkujące las. Po drodze czekać na nas
będzie wiele przygód i wyzwań. Czeka nas
rozwiązywanie trudnych zagadek, śpiewanie
piosenek oraz wspólna zabawa.
W lesie radą i pomocą w poszukiwaniach
będą nam służyć sowa, krasnal oraz
wiewiórka. Będziemy uczyć się współpracy
ze sobą i wsłuchiwania w potrzeby innych.
Wbrew pozorom odnaleziony skarb to nie
zabawki, cenne przedmioty czy inne
kosztowności ale Przyjaźń - taka prawdziwa,
przez duże „P.”której zawsze towarzyszy
otwarcie się na drugiego człowieka,
tolerancja oraz umiejętność przebaczania.
Spektakl odbędzie się po drzemce
i po zjedzonym obiedzie. Zapraszamy na
spektakl dzieci ze wszystkich grup
wiekowych. Przedstawienie będzie trwało
około godziny, także prosimy uprzejmie nie
odbierać dzieci w tym dniu przed
zakończeniem spektaklu (ok. godziny 15.30).
Katarzyna Miłosz
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Po lutym marzec spieszy, koniec zimy
wszystkich cieszy! - Żabkowe plany na
marzec :)
Pierwszy tydzień marca poświęcimy
folklorowi. Przedszkolaki podejmą próby
zrozumienia mądrości ludowych – przysłów
związanych z marcem, wiosną i wodą.
W temacie folkloru nie może zabraknąć
strojów ludowych z różnych regionów Polski,
oraz sztuki ludowej. Kolejny tydzień związany
będzie z porządkami w ogródku. Dzieci
poznają przy okazji różne rośliny i narzędzia
ogrodnicze. Będziemy szukać zwiastunów
wiosny w najbliższym otoczeniu, a także
zdobywać wiedzę na temat warzyw
cebulowych i rozmawiać o ich
właściwościach. Chętne dzieci bedą miały
okazje spróbować cebuli czy czosnku.
W trzecim tygodniu będziemy rozmawiać na
temat zwierząt mieszkających na wsi.
Przedszkolaki potrafią już rozpoznać niemal
wszystkie zwierzęta hodowlane , nie mają też
problemu z identyfikacją i podawaniem nazw
ich młodych. Dzieci dowiedzą się, co
oznaczają liczby na jajkach, a także poznają
jego budowę.
Ostatni tydzień poświęcimy na poznanie
pracy rolnika. Dzieci poznają rośliny
okopowe, zbożowe , oleiste i włókniste.
Zajmiemy się również lubianym przez dzieci
ziarnem kukurydzy. Dzieci dowiedzą się jak
powstaje popcorn, który wykorzystamy
między innymi do pracy plastycznej.
Dowiemy się również gdzie powstaje chleb,
a także dowiemy się, że poza mąką pszenną
są także inne rodzaje mąki np. kukurydziana
czy razowa.
Beata Cierpińska
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Chodzi marzec – czarodziej, Po chmurach,
po lodzie. Aż tu nagle hokus – pokus:
słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą
bazie – kotki;Och, ten marzec – czarodziej!
Motylkowe plany na marzec:
W pierwszym tygodniu marca nasze maluchy
uczestniczyć będą w zajęciach związanych
z pogodą. Będziemy wspólnie oglądać
ilustracje przedstawiające różne rodzaje
p o g o d y, o r a z b ę d z i e m y b r a ć u d z i a ł
w zabawach związanych z rozpoznawaniem
aury za oknem. Maluszki potańczą również
z papierowymi parasolkami. :)
W kolejnym tygodniu porozmawiamy
o pieskach, pooglądamy różne ilustracje
i oczywiście dowiemy się, jak należy
opiekować się pieskiem w domu. Dzieci
wezmą również udział w zabawie „Tresura
pieska" w której zapoznają się komendami na
które reagują psy.
W połowie miesiąca pożegnamy się z zimą
– maluszki będą obserwowały zmiany
zachodzące w przyrodzie (np. pąki na
krzewach i drzewach) będzie to już czas mamy nadzieję - aby zdjąć zimowe ubranka.
Dzieci same wskażą garderobę, która
potrzebna jest tylko zimą.
Nasze maluszki będą sadziły fasolkę oraz
rzeżuchę. Dzieci wspólnie będą mogły
obserwować jak zachowują się nasionka.
Motylki będą brały również udział
w wiosennych zabawach muzyczno
– ruchowych.
Dominika Gąsiorowska
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Tematyka pracy dydaktycznej oraz
wychowawczej w grupie Słoneczek
W pierwszym tygodniu marca będziemy
rozmawiać o zwierzętach mieszkających w
dżungli i na sawannie. Wykonamy bardzo
ciekawą pracę plastyczną dotyczącą tych
zwierząt i będziemy rozwiązywać zagadki.
Nauczymy się też prawidłowo artykułować
literę 'S”.
W drugim tygodniu porozmawiamy
o zwierzętach z naszych pól i lasów. Dowiemy
się co lubią jeść i jakie mają zwyczaje.
Wybierzemy się do lasu posłuchać śpiewu
ptaków i leśnego echa. Przyjrzymy się bliżej
życiu wiewiórki i wykonamy o niej pracę
plastyczną.
Trzeci tydzień marca poświęcimy na naukę
prawidłowego wymawiania głoski „P” oraz
„K”. Porozmawiamy również o marcowej
pogodzie i dowiemy się co oznacza
przysłowie „ W marcu jak w garncu”.
Będziemy też eksperymentować z wodą.
Poćwiczymy sprawność manualną poprzez
zajęcia z plasteliną. Wykonamy kolorowe
parasole w ramach pracy plastycznej.
Ostatni tydzień marca to rozmowy
o oznakach, kolorach i przyrodzie które
charakteryzują nadejście wiosny. Dowiemy
się jakie są rodzaje gleby. Będziemy
spacerować i szukać pierwszych oznak
wiosny. Nauczymy się prawidłowej artykulacji
głoski „M”. Wykonamy również pracę
plastyczną dotyczącą ptaków wiosny.
Patrycja Boryło

