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~ROBIMY SMACZNY I ZDROWY SOK MARCHEWKOWY~

Dzieci z Grupy 1 wiedzą, że aby być zdrowym trzeba się dobrze odżywiać,
a najwięcej witamin mają owoce i warzywa.
Z myślą o pysznych witaminkach, w II semestrze dzieci wraz z Paniami
postanowiły sprawdzić jak wyczarować pyszny sok z marchewki
i jabłka bez dodatku cukru i konserwantów.
Jednak zanim przystąpiliśmy do pracy, przedszkolaki zapoznały się
z urządzeniem do robienia soku – sokowirówką, jego działaniem oraz utrwaliły
podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa. Następnie dzieci samodzielnie
wyciskały sok.
Celem tego działania było kształtowanie zdrowotnych nawyków żywieniowych
oraz zwrócenie uwagi na walory odżywcze i smakowe marchewki i jabłka.
Tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola marchewki, które przy pomocy
sokowirówki zamieniły w sok. Świeży i smakowity naturalny wyrób,
przedszkolaki wypiły z apetytem
Nic nie zastąpi dawki witamin jak owoce i warzywa, w dodatku zrobione
własnoręcznie…Samodzielnie wykonany sok smakował dzieciom tak bardzo,
że pozostawały po nim tylko i wyłącznie „marchewkowe wąsy”!
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Opracowanie:
Olga Bugaj
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~MALOWANY ZAMEK~
Dnia 12 maja grupa 2 odbyła wycieczkę do Centrum Sztuki Współczesnej
Zamku Ujazdowskiego.

Dzieci do Zamku pojechały komunikacją miejską, więc wycieczka była
jeszcze bardziej atrakcyjna.
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Podczas pobytu w Zamku Ujazdowskim grupa uczestniczyła w
warsztatach malarskich, gdzie dzieci dowiedziały się jak miesza się kolory,
co możemy nazwać sztuką oraz szukały atrybutów do malowania w parku.

Warsztaty były bardzo ciekawe, a dzieci uczestnicząc w warsztatach
zdobyły nowa wiedzę, doskonaliły umiejętności malarskie, jak również pracę
w małych grupach.
Do przedszkola wróciliśmy uśmiechnięci z cudownymi obrazami.

Opracowanie:
Justyna Krzystek
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~PIKNIK~
W czerwcu grupa 2 wybrała się na piknik do Parku w okolicach
przedszkola.

Nasze Przedszkole doskonale wie jak ważny jest zdrowy tryb życia. Uczymy
się o tym jak zdrowo się odżywiać , ile porcji warzyw i owoców powinniśmy
jeść, ale również wiemy, że trzeba ćwiczyć i wzmacniać nasze ciało.
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Podczas pikniku bawiliśmy się chustą, graliśmy w piłkę, ale również
śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach.
Zorganizowany został mecz piłki nożnej między dziewczynkami, a chłopcami.
Przed meczem odbyła się rozgrzewka.
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W trakcie przerwy dzieci zjadły pyszne i zdrowe przekąski oraz
odpoczywały na kocach. Rozmawialiśmy o tym jakie warzywa, owoce
i produkty należy jeść, żeby mieć zdrowe i mocne kości.
Wszyscy świetnie się bawiliśmy!

Opracowanie:
Justyna Krzystek
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~ZIELONY KĄCIK ROŚLIN~
Wraz z powitaniem wiosny w grupie III wspólnie z dziećmi założony został
Zielony Kącik Roślin. Dzieci sadziły, przesadzały, poznawały nazwy i budowę
wybranych roślin, tworzyły tematyczne prace plastyczne. Utrwalały i poznawały
nowe nazwy kwiatów i ziół, ich budowę, ale przede wszystkim brały czynny
udział w tworzeniu Kącika Roślin. Wszyscy bacznie obserwowali jakie kwiaty
pojawiają się w naszym przedszkolnym ogródku. Dzieci pełniły dyżury podczas
podlewania roślin w sali. Dowiedziały się również co jest potrzebne do ich
wzrostu i jak należy o nie prawidłowo dbać.
Posadziły i posiały m.in: żonkile, hiacynty, szczypiorek, sałatę, rzodkiewkę
i mięte ogrodową. Tuż przed świętami Wielkanocnymi również owies
i rzeżuchę.
Zapewne te lekcje przyrody zapamiętają na bardzo długo… :)
Zakup cebulek, nasion, kwiatów i różnych akcesoriów był możliwy dzięki
współpracy rodziców.

Opracowanie:
Małgorzata Kamińska
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~SPOTKANIE ZE STRAŻNIKIEM MIEJSKIM~

W dniu 1 czerwca 2022 roku dzieci z grupy IV uczestniczyły w zajęciach
prowadzonych przez strażnika miejskiego, który opowiadał o swoim zawodzie.
Dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez strażników, wiedzą jak
wygląda ich mundur i wyposażenie. Dzieci przypomniały sobie numer
alarmowy, wiedzą jak ważna jest znajomość swojego imienia i nazwiska oraz
adresu, zapoznały się z zasadami postępowania gdy zaczepi je obca osoba oraz
potrafią właściwie zareagować gdy zaatakuje ich groźny pies. Dzieci obejrzały
również film edukacyjny o pracy strażników pt.: „Sierżant Poli”. Cenna wiedza
zdobyta podczas zajęć będzie w kolejnych latach utrwalana.

Opracowanie:
Joanna Ćwiąkała
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~WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJWYPOŻYCZALNI Nr 71
PRZY UL. ASTRONAUTÓW 1~
Dzieci z grupy IV wybrały się 10 czerwca 2022 roku na pieszą wycieczkę
do Biblioteki Publicznej. Panie bibliotekarki przygotowały dla dzieci sporo
atrakcji. Najpierw wysłuchaliśmy historii pt.: „Najdzielniejsza mała Min”
a następnie dzieci przystąpiły do pracy twórczej i wykonały piękne
przestrzenne lody z papieru oraz bransoletki z drewnianych koralików.
Lubimy chodzić do biblioteki! 

Opracowanie:
Joanna Ćwiąkała
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~EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA NASZEGO
PRZEDSZKOLA Z BIBLIOTEKĄ~
Przedszkole nr 22 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 15 b po
„trudnym czasie pandemii” z radością odnowiło współpracę z Biblioteką
Publiczną przy ul. Astronautów 1 w Dzielnicy Włochy.
Grupa 5-latków uczestniczyła w ciekawych zajęciach organizowanych
przez panie bibliotekarki. Każdy z przedszkolaków po wysłuchaniu ciekawych
opowieści, bajek, legend miał za zadanie wykonać tematyczną pracę plastyczną.
Zajęcia wzbudzały wśród dzieci ogromne zainteresowanie i uwrażliwiały
na piękno literatury. Dzięki tym spotkaniom przedszkolaki kształtowały
i rozwijały swoją kreatywność oraz twórcze myślenie. Podczas słuchania bajek
miały szansę stworzyć własne wyobrażenia do wysłuchanych treści. Ponadto
czytanie
wpłynęło
pozytywnie
na
koncentrację
uwagi.
Spotkania te były „owocne”, ponieważ rodzice/opiekunowie (zdobyte
informacje od dzieci, rodziców/opiekunów) stali się „aktywnymi” czytelnikami
biblioteki. Wypożyczali ciekawe książki, które mogli przeczytać w domu,
a także były elementami materiałów edukacyjnych na zajęciach w przedszkolu.
Przedszkolaki chętnie przynosiły wypożyczoną literaturę, którą pożytkowaliśmy
podczas
realizacji
określonych
tematów
kompleksowych.
Co więcej, współpraca przedszkola z biblioteką, gwarantowała także
wspólne spotkania z paniami bibliotekarkami w naszej placówce.
Podczas tych zajęć dzieci zdobywały wiele informacji i wypracowywały w sobie
nawyki czytania.
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Reasumując, nasza współpraca z Publiczną Biblioteką przy ul. Astronautów 1
posiadała same zalety, gdyż to właśnie czytanie od najmłodszych lat sprzyja
harmonijnemu rozwojowi dziecka. Zatem rozbudzajmy wśród naszych
wychowanków zainteresowanie książką.
Pamiętajmy, że w obecnych czasach– w dobie komputerów i telewizji –
jest to znakomity sposób na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem!

Opracowanie:
Katarzyna Czupryna i Aldona Wójcik
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