MUSZELKOWE PLOTECZKI
NR 1 2018/2019

GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW
PRZEDSZKOLA 417 W WARSZAWIE
REDAKTORZY:
DOROTA HANUSZ
DARIA KRASKA
ELŻBIETA PTAK

1

DRODZY RODZICE!!!
Witamy

w

pierwszym

numerze

„Muszelkowych

ploteczek”,

gazetki

skierowanej do dzieci i rodziców.
Poprzedni rok szkolny 2017/2018 obfitował w wiele wydarzeń – warsztatów dla
dzieci, wycieczek, konkursów, teatrzyków, wizyt ciekawych ludzi, imprez
z udziałem rodziców. Nie było by to możliwe bez czynnego włączenia się Państwa
w życie naszego przedszkola. Wasze zrozumienie, wsparcie i zaangażowanie
motywuje nas do pracy, co mamy nadzieję przekłada się na rozwój, zadowolenie,
szczęście i sukcesy naszych przedszkolaków. Mamy nadzieję, że ten rok szkolny
będzie równie ciekawy. Zachęcamy do zaangażowania się i uczestnictwa w życiu
przedszkola w nowym roku szkolnym.
Szczególnie gorąco witamy „Maluszki”, które rozpoczynają „przedszkolną
przygodę”. Mammy nadzieję, ze czas, który spędzą z nami przyniesie im i ich
rodzicom, wiele pozytywnych wrażeń. Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli
nas Państwo zapisując dzieci do naszego Przedszkola. Ze swojej strony zrobimy
wszystko by tego zaufania nie zawieść.
Wszystkim Przedszkolakom w tym nowym roku szkolnym życzymy dużo
radości

w

zdobywaniu

wiedzy,

wesołej

zabawy,

nowych

przyjaźni

i niezapomnianych przeżyć, a Rodzicom udanej współpracy i zadowolenia.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
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NASZE DZIAŁANIA
KIERUNKI PRACY NA ROK SZKOLNY 2018 -2019
1. „Piękna nasza Polska cała - rozwijanie poczucia własnej tożsamości,
budzenie świadomości narodowej”
2. „W świecie żywiołów, czyli zabawy badawcze w przedszkolu”
NASZE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć, dzięki którym
wychodzimy poza “mury” naszej placówki. Jest to współpraca z wieloma
instytucjami, firmami oraz placówkami, które mają podobny cel – dobro dziecka
oraz jego kształcenie. Placówka współpracuje z instytucjami promującymi
zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, oraz zajmującymi się kulturą
i tradycją, a także działającymi na rzecz dzieci i zwierząt. Przedszkole
angażuje się w sprawy najbliższego środowiska, którego jest integralną częścią.
„Varsavianistyczne Przedszkole”
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy realizację projektu „Varsavianistyczne
Przedszkole”. Tu już trzeci rok współpracy z Towarzystwem Przyjaciół
Warszawy. Głównym celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o Warszawie.
Nasze działania z dwóch ostatnich lat zostały pozytywnie ocenione przez kapitułę
konkursowego przedsięwzięcia. Przedszkole 417 po raz drugi otrzymało
certyfikat „Varsavianistyczne Przedszkole”.
Program „Chrońmy dzieci”
Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony
osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników.
Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed
krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.
PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE


,,Cała Polska czyta dzieciom”- kampania czytania Fundacji ABCXXI Cała
Polska czyta dzieciom.



„Akademia Aquafresh”– program profilaktyki higieny jamy ustnej.



„Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej.



„Mamo, tato, wolę wodę!” – program edukacyjny
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KALENDARZ IMPREZ
To już było:
Wrzesień
 11.09.2018- warsztaty LABOLO- grupa III, IV, V,VI
 14.09.2018 godz.9.15- teatr „Warszwski koliberek”
 28.09.2018 godz.9.15- teatr „Blaszany bębenek”, spektakl
pt. „Pinokio”
Październik
 9.10.2018- warsztaty LABOLO- grupa III, IV, V, VI
nt. „Archimedes-kto to taki?”
 12.10.2018

godz.9.15-

teatr

„Warszawski

Koliberek”,

przedstawienie pt. „Jarzębinka witaminka”
 26.10.2018 godz.9.15- koncert mzyczny
 30.10.2018- warsztaty Muzeum Historii nt. „Co to jest
historia?”- grupa III. IV. V,VI
To nas czeka:
Listopad
 9.11.2018 godz 9.15- koncert muzyczny ALTÓWKA
 12.11.2018 godz.9.30- Akademia z okazji Święta Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
 13.11.2018- warszataty LABOLO- grupa III, IV, V, VI
nt. „Gęstość”
 23.11.2018

godz.

9.15-

teatr

„Figielek”,

przedstawienie

pt.”Figielek i dobre maniery”
Grudzień
 7.12.2018 godz.9.15-koncert muzyczny PUZON
 11.12.2018- warsztaty LABOLO- grupa III, IV, V, VI
nt. „Chemiczna stacja przewidywania pogody”
 14.12.2018 godz.10.30- teatrzyk pt. „Najpiękniejszy prezent”
 18.12.2018 godz.9.00- spotkanie z Mikołajem
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PRZEZ DZURKĘ OD KLUCZA
WIEŚCI Z GRUPY „SŁONECZKA”
Hej tutaj Maluszki!
Dopiero rozpoczęliśmy naszą przygodę z Przedszkolem. Jest nas 25
rozpromienionych „Słoneczek”, w tym 14 dziewczynek i 11 chłopców.
Poznaliśmy

już

nasze

Panie,

kolegów

i

koleżanki.

Szybko

przyzwyczailiśmy się do naszej Sali, w której każdy ma swoje miejsce przy
stoliku, oraz półeczkę ze znaczkiem. Poznajemy organizację
dnia przedszkolnego. Uczymy się przestrzegać ustalonych
zasad, takich jak: dzielenie się zabawkami, czekanie na
swoją kolejkę przy wypowiedzi, sprzątania po skończonej
zabawie.

Czas adaptacji już za nami, łzy coraz rzadziej

spływają po policzku. Coraz częściej widać na naszych
buziach uśmiech.
23 września do naszego przedszkola przyszła tajemnicza
postać. Miała piękną złocista suknię, na której można było dostrzec kolorowe
liście:

czerwone,

pomarańczowe,

żółte,

zielone.

Kapelusz

ozdobiony

był

kasztanami i jarzębiną. Nie mogliśmy uwierzyć –
to była Pani Jesień- wyglądała przepięknie. Przyniosła ze sobą kosz pełen
jesiennych

skarbów,

oglądaliśmy

je

zaciekawieniem.

Kasztany,

żołędzie,

wielobarwne liści ozdobiły nasz kącik przyrody.

„Jesienią, jesienią sady się rumienią. Czerwone
jabłuszka pomiędzy zielenią”- tym wierszykiem
powitaliśmy ostatni tydzień września. Nasza sala
zamieniła się w owocowy raj: jabłkowy, gruszkowy,
śliwkowy. Próbowaliśmy nowych smaków, robiliśmy
kompot oraz jabłuszkowe, zdrowe chipsy. Wszystko
było pyszne.
Po jesiennych darach parku i sadu, przyszła kolej na
ogród warzywny. Poznawaliśmy i próbowaliśmy warzywa, które są nie mniej
smaczne od owoców.
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Ostatnim etapem „naszych jesiennych wypraw” był las. A w nim zwierzęta
szykujące się do zimowego snu. Pomagaliśmy wiewiórce zbierać jesienne zapasy, a
jeżykowi przygotować posłanie z liści.
Wszystko co nas otacza jest bardzo ciekawe. Pomału, razem z naszymi paniami.
zaczynamy odkrywać fascynujące tajemnice świata przyrody.
Już niebawem 25 października czeka nas ważna uroczystość „Pasowanie na
przedszkolaka”. Starannie się do niej przygotowujemy. Nie możemy się doczekać,
kiedy pokażemy rodzicom, czego się nauczyliśmy. Mamy nadzieję, że wszystko się
uda. Do zobaczenia!

WIEŚCI Z GRUPY KROPELKI
Witajcie !!!
To

My!!! Kropelki!!! Jest nas

26 rozpromienionych

maluszków w tym 13 dziewczynek i 13 chłopców i
rozpoczęliśmy rok szkolny w pełnym składzie. Szybko
przyzwyczailiśmy się do Pań, do naszej sali, w której każdy
ma

swoje

miejsce

przy

stoliku,

swoją

półeczkę

ze

znaczkiem oraz nowych kolegów i koleżanki. Poznajemy też
organizację dnia panującą w przedszkolu: śniadanie, zabawa, wyjście na
podwórko, obiad, leżakowanie… a do tego: ustawianie się w rządku, w parach,
w kole… uff… to wcale nie takie proste. Są jeszcze zasady, których uczymy się
przestrzegać: dzielenie się zabawkami, czekanie a swoją kolej… tak trzeba… a
tak nie wolno… dużo tego i czasem Pani musi jeszcze przypominać, ale jesteśmy
bystrzaki i szybko się nauczymy.
Łzy towarzyszące rozstaniom z rodzicami już się prawie skończyły. Szkoda
zresztą na nie czasu, skoro jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia i poznania.
Malowaliśmy już farbami, lepiliśmy z plasteliny, poznaliśmy jak działa lej… nawet
wiemy jak się nazywają drzewa owocowe – jabłoń, grusza i śliwa. Owoce ze
wszystkich tych drzew też już znamy. I wiemy, co mają w środku. Są pyszne!!!
Wszyscy jedliśmy!!! To była bomba witaminowa, ale nie wybuchliśmy.
Byliśmy też na spacerach poza terenem przedszkola. Szukaliśmy kolorów
jesieni i wiewiórki Basi, a w Parku Kultury w Powsinie świętowaliśmy ,,Święto
Pieczonego Ziemniaka”. Było bardzo fajnie!!!
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Znamy też już kila piosenek i wierszyków, których znajomością pochwalimy
się na,, Pasowaniu na Przedszkolaka”, które odbędzie się w naszej sali 25
października o godz. 15.30. Zapraszamy!!!
Przed nami też konkurs patriotyczny na obrazek, który możemy wykonać z
rodzicami, „Kto Ty jesteś – Polak mały”. Będzie to realizacja jednego z założeń
rocznego Planu Pracy naszego przedszkola pt.: „PIĘKNA NASZA POLSKA

CAŁA- ROZWIJANIE POCZUCIA WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI, BUDZENIE
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ”. Fajnie może byĆ uczyć się wierszyka, który
można przedstawić na obrazku.
Będzie się po drodze jeszcze wiele działo. Odwiedzą nas rodzice chcący
pokazać nam coś ciekawego, albo chcący poczytać nam książeczkę. Obejrzymy
spektakle i wysłuchamy koncertów dzięki odwiedzającym nas artystom. Może
będziemy uczestniczyć w warsztatach, koncertach, spektaklach...Nie możemy
jednak zdradzić wszystkiego, bo nie będzie niespodzianki.

WIEŚCI Z GRUPY „DELFINKI”
Wakacji czas minął błyskawicznie... I znów spotykamy się w naszym
ulubionym Przedszkolu.. Ale już, jako grupa starszaków. Awansowaliśmy do grupy
„Delfinków”, a jak wszystkim wiadomo:
Delfiny

to

wodne ssaki

z

rzędu waleni

charakteryzujące się niezwykłą inteligencją i
wyróżniające się umiejętnością porozumiewania
się za pomocą ultradźwięków. Są to ssaki stadne,
bardzo przyjazne wręcz empatyczne względem
pozostałych..
Nad ultradźwiękami popracujemy... reszta się zgadza.
Nowa sala bardzo nam przypadła do gustu,
choć i tu czasami jeszcze zagląda Pan Bałagan.. ale
my jesteśmy dzielni i odważni i stawimy się mu
czoła.. źeby się nie panoszył po kątach:) W naszej
nowej sali już mamy nowy piękny Kącik przyrodyaktualnie niezwykle jesienny... bardzo dziękujemy
za wszystkie skarby, które zostały przyniesione
do Przedszkola.. Kącik spodobał się także Guzikowi- przyjacielskiemu pajączkowi,
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który zamieszkał w naszej sali i chętnie ucina sobie z nami pogawędki. Mamy
pewne podejrzenia, że mieszka u nas jeszcze jakiś Skrzat przedszkolny.. ale na
razie go nikt nie widział tylko go było słychać.. Jak się pani Ewelinka podszkoli w
języku skrzacim to nam opowie, co to za wiadomość ma dla nas ten skrzat..
Na razie szykujemy się do listopadowego
świętowania Niepodległości, więc mamy już też kącik
Małego patrioty, a żeby rozwijać swoją wiedzę
poznawczą o naszym pięknym świecie – szykujemy
także kącik Małego odkrywcy. W nim będziemy
eksperymentować i sprawdzać, dlaczego wieje wiatr,
skąd się bierze, czemu raz jest ciepły, a raz zimny.. ile powietrza można zamknąć
w butelce a ile w baloniku.. i co się dzieje jak powietrza brakuje albo, gdy jest
brudne...
Póki co korzystamy też z pięknego słonka, bo pogoda nas rozpieszcza.

WIEŚCI Z GRUPY „RYBEK”

To już drugi rok naszego pobytu w przedszkolu.
Rozpoczęliśmy go w nowy składzie, dlatego bardzo
serdecznie witamy nasze nowe koleżanki i nowych
kolegów, wspólnie przeżyjemy niezapomniane chwile.
Spotkaliśmy się w nowej sali, co było dla nas wielkim
zaskoczeniem: nowe zabawki, klocki lego, wspaniała kuchnia i w ogóle cały wystrój
bardzo nam spodobał się. Pierwsze dni upłynęły nam szybko na wzajemnej
zabawie, poznawaniu sali, ustaleniu zasad obowiązujących w naszej grupie,
oglądaniu nowych kącików.
Jesteśmy już starszą grupą w przedszkolu,
dlatego zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
nasze Panie w tym roku są rozszerzone o więcej
wiadomości z różnego zakresu. Bardzo nas to
cieszy, choć na początku trudno było nam
przyzwyczaić się do tego, że mamy mniej czasu
na

zabawę.

Rekompensatą

są

interesujące

zajęcia, w których nie tylko się uczymy, ale świetnie wspólnie z całą grupa
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bawimy. W tym roku również zaczęliśmy gimnastykę w naszej grupie.
Przebieramy się w stroje gimnastyczne i ćwiczymy

- jest to ciekawa forma

spędzania czasu, bo my Rybki bardzo lubimy ruch. Pracujemy nad rozwojem
naszego słownictwa, uczymy się poprawnie wypowiadać – pełnymi zdaniami,
uważnie
w

słuchać

zajęciach

tekstów

literackich

matematycznych,

ze

zrozumieniem.

muzycznych,

Bierzemy

plastycznych,

udział

technicznych,

przyrodniczych.
W tym roku będziemy zwiedzać poszczególne regiony naszego kraju
w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Podróże z baśnią i legendą”. Do
akcji włączyli się także rodzice, którzy z wielką chęcią będą raz w miesiącu
uczestniczyć w zajęciach i czytać wybraną legendę. Zatem wiele ciekawych
przygód czeka nas w tym roku.
Na

początku

października

odbyliśmy

całodniową

wycieczkę

do

gospodarstwa agroturystycznego „Wymysły pod lasem”. Tematem przewodnim
były „Skarby jesiennego ogrodu”. Utrwaliliśmy sobie wiadomości o sadzie i
ogrodzie, pochodzących z nich owocach i warzywach, robiliśmy warzywne ludziki,
karmiliśmy zwierzęta wiejskie: kozy, owce, kaczki, króliki. Na zakończenie
wspólnie doskonale bawiliśmy się przy piosence „Pomidor” Michała Bajora.
Naprawdę miło spędziliśmy czas.
Pierwszy

miesiąc

przedszkola

minął

błyskawicznie. Korzystaliśmy także z pięknej
pogody, dużo czasu spędzając na zajęciach i
zabawie

na

świeżym

powietrzu.

Wiele

interesujących działań sprawiło, że nawet nie
zauważyliśmy jak odeszło lato, a światem zaczęła
panować jesień. Nadchodzący rok w przedszkolu zapowiada się niezwykle
ciekawie!!

WIEŚCI Z GRUPY „PINGWINKI”
Witajcie Kochani Rodzice,
Usiądźcie wygodnie w fotelach, zaparzcie gorącą
herbatę, bo za moment zabierzemy Was w Nasz
przedszkolny świat. Opowiemy Wam, jak mijają chwile w
naszym przedszkolu.
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Na początku września ponownie rozpoczęliśmy przygodę, jaką jest nowy
rok przedszkolny. Jeszcze w wakacyjnych nastrojach przekroczyliśmy progi
naszego przedszkola. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy już w grupie 5-latków.
Dla wielu z nas powrót do przedszkola był długo oczekiwany. Z uśmiechami na
twarzy powitaliśmy nasze Panie, Dzieci oraz nową salę. Jesteśmy teraz
„PINGWINKAMI”.
W pierwszym tygodniu września wiele czasu poświęciliśmy na zabawy
integrujące naszą grupę, przypomnieliśmy sobie imiona, powitaliśmy nowe dzieci,
przypomnieliśmy plan dnia, szczegółowo omówiliśmy zasady obowiązujące w naszej
grupie oraz zadania dyżurnych.
W kolejnych tygodniach z wielkim entuzjazmem wspominaliśmy wakacje,
gromadziliśmy w kąciku różne pamiątki i z chęcią wysłuchiwaliśmy opowieści
innych dzieci. Zdobyliśmy wiele informacji na temat bezpieczeństwa. Skupiliśmy
naszą uwagę nie tylko na znakach drogowych i przejściach dla pieszych, ale
również poznaliśmy numery alarmowe.
Wielkimi krokami zbliżała się Jesień, oczywiście dotarła również do
naszego przedszkola. Okna, korytarze, kącik przyrodniczy udekorowała swoimi
skarbami. Jesień to niezwykle piękna pora roku, która zachwyca swoimi kolorami.
Nas również urzekła, dlatego postanowiliśmy uroczyście ją powitać na jesiennym
pikniku rodzinnym w Parku Bajka w Błoniu.
Pani Jesień przynosi ze sobą wiele skarbów, daje
nam kolorowe liście, pyszne warzywa i owoce, czasem
ogrzewa nas promieniami słońca, a czasem moczy
deszczem. Skarby mogliśmy dokładnie podziwiać na
wyciecze w Wymysłach. Spacerując w sadzie naszym
oczom ukazały się piękne widoki. Mieliśmy okazje
dokładnie przyjrzeć się drzewom, na których rosły
jabłka, gruszki, śliwki. Oglądaliśmy liście i uważnie
słuchaliśmy

różnych

ciekawostek.

Zachwycając

się

pięknym

widokiem,

podążaliśmy dalej, aż dotarliśmy do ogrodu, takiego prawdziwego ogrodu, w
którym rosły piękne, dorodne warzywa. Nagle z oddali dobiegał dziwny hałas, jak
się później okazało to były zwierzęta, prawdziwe z wiejskiego podwórka. Na
początku myśleliśmy, że to łabędzie, jednak Pani uświadomiła nas, że to nie
łabędzie, lecz gęsi. Udało nam się nakarmić marchewkami kozy, obejrzeć kury,
koguty, indyki i wiele innych zwierzątek.
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Wycieczka do Wymysłów okazała się wspaniałym pomysłem. Z napełnionymi
brzuszkami, wiedzą i radosnym nastrojem, wróciliśmy do przedszkola.
Czasami w przedszkolu zamieniamy się w
naukowców.

Panie

nazywają

nas

prawdziwymi

odkrywcami. W ostatnim czasie sprawdzaliśmy, co
kryją w sobie owoce i warzywa oraz jak je odróżniać.
Później poznaliśmy tajemnice powietrza. Znamy jego
właściwości i wiemy, jakie ma znaczenie dla ludzi,
roślin

i

zwierząt.

Poprzez

doświadczenia

sprawdzaliśmy czy powietrze coś waży oraz co to jest ciśnienie atmosferyczne.
Obserwowaliśmy siłę i kierunek wiatru oraz przewidywaliśmy pogodę przy użyciu
samodzielnie zrobionego barometru. Szukaliśmy również odpowiedzi na pytanie
czy człowiek może latać. Poznaliśmy maszyny latające poruszane tylko przez
wiatr oraz te, które mają silnik.
Zabawy badawcze są tak ekscytujące, że nie możemy doczekać się
kolejnych. Na szczęście Panie obiecały, że to dopiero początek. Przed nami
jeszcze wiele ciekawostek, które będziemy odkrywać każdego dnia.
Tymczasem musimy już się z Wami żegnać. Do zobaczenia Kochani rodzice,
czekajcie na kolejne wydanie naszej przedszkolnej gazetki.
Przedszkolaki z gr. „Pingwinki”

WIEŚCI Z GRUPY „MUSZELEK”

Wakacje już się skończyły…
…powróciliśmy z wakacji wypoczęci i bogatsi o nowe
doświadczenia, którymi chętnie dzielimy się z naszymi
kolegami i koleżankami.
Nowy rok szkolny przyniósł wiele zmian w naszej
grupie. Od września spotykamy się w nowej sali,
bawimy się nowymi zabawkami. Zmienił się również
skład naszej grupy oraz jej nazwa. W zeszłym roku pożegnaliśmy 12-stkę naszych
kolegów i koleżanek idących do pierwszej klasy oraz do szkolnej zerówki. Dlatego
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w tym roku jesteśmy najmniej liczną grupą w przedszkolu. Nasza grupa liczy
obecnie 17 osób. Cztery dziewczynki i trzynastu chłopców. Serdecznie
powitaliśmy w naszej grupie nowych kolegów: Henia, Filipa, Michała, Janka, Largo
i Wojtka. Cieszymy się, że do nas dołączyli. Spędzimy razem wiele miłych chwil.
Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu. Mamy
już przecież 6 lat.  W przyszłym roku usiądziemy w
szkolnych ławkach, dlatego ten rok poświecimy nauce.
Poznamy litery, cyfry, nauczymy się pisać i czytać, ale
zanim to nastąpi przygotujemy dobrze naszą rączkę do
pracy. Pomogą nam w tym ćwiczenia, jakie wykonujemy w
trakcie zajęć. Pracować będziemy nad rozwojem naszego słownictwa. Nauczymy
się m.in. wypowiadać rozbudowanymi zdaniami., Wyodrębniać zdania w wypowiedzi
oraz dokonywać analizę i syntezę słuchową na wybranych słowach.
Bierzemy udział w zajęciach matematycznych, muzycznych, plastycznych,
przyrodniczych, z j. angielskiego, a od tego roku również w zajęciach
gimnastycznych. Staramy się, by nie tylko rozwijać nasz umysł, ale także
sprawność fizyczną.
Dnia 26 października (piątek) jedziemy wraz z grupą III „Delfinki” do
teatru Lalka na przedstawienie pt. „Krawiec niteczka”.
Ostatni rok w przedszkolu zapowiada się niezwykle ciekawie. 
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TO WARTO WIEDZIEĆ
Małe dzieci uczą się przez zabawę. Zabawa pomaga
dzieciom

rozwijać

się

intelektualnie,

emocjonalnie,

estetycznie, ruchowo i duchowo. Uczy funkcjonowania w
społeczeństwie i relacji z innymi. Wyrabia w dziecku
charakter i nastawienie do świata. Zabawa nie może być
traktowana,

jako

wypełniacz

czasu.

Powinna

być

kreatywna, by wspierać dziecko na każdym etapie jego rozwoju.
Wyróżnia się następujące rodzaje zabaw:
1. Zabawy manipulacyjne polegają na wykonywaniu przez dziecko prostych
czynności nie prowadzących do żadnych, wytworów, np. manipulowanie
różnymi przedmiotami przenoszenie różnych przedmiotów z miejsca na
miejsce.
2. Zabawy konstrukcyjne polegają na budowaniu czy wytwarzaniu pewnych
przedmiotów, zaspokajają one potrzebę wytwarzania.
3. Zabawy

tematyczne

nazywane

także

zabawami

twórczymi,

zabawami

fikcyjnymi, iluzyjnymi i imaginacyjnymi, zabawami w role oraz zabawami
symbolicznymi. Cechą charakterystyczną tego rodzaju zabaw jest fakt
używania przez dziecko przedmiotów w specjalnej funkcji oraz przybierania
przez dziecko pewnych ról - odzwierciedlających przeważnie normalne życie,
pracę ludzi.
4. Zabawy ruchowe - polegają na wykonywaniu przez dziecko dużej ilości ruchów
wymagających pewnego wysiłku, zręczności, siły, szybkości. Zaspokajają one
potrzebę ruchu, nabywania zręczności.
5. Zabawy dydaktyczne - zasadniczo różnią się od poprzednio wymienionych.
Różnica sprowadza się do tego, że nie są one wynikiem swobodnej twórczości
dzieci, lecz są przygotowane, inicjowane i organizowane przez opiekuna
dziecka powinny mieć zawsze wartości kształcące.
6. Zabawy badawcze –zwane często „eksploracyjnymi” to wszelkiego rodzaju
obserwacje i eksperymenty. Zabawy te zaspokajają potrzeby poznawcze, a
zwłaszcza ciekawość dziecka. Rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe, a to
pozwala podjąć kolejne, ale już o wyższym stopniu organizacji, działania
badawcze. W zabawie badawczej dziecko zmierza do uzyskania informacji,
czyli osiągnięcia celu. Osiągnięcie celu wywołuje u dziecka uczucie radości,
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przyjemności, rozwija wyobraźnię. Przez eksplorowanie, dziecko zdobywa
materiał do tworzenia wyobraźni i pojęć oraz przygotowuje się do
rozwiązywania problemów poprzez kombinację różnych sposobów działania.
Uczy się chętnie tego, co je zaciekawia, a najlepiej wówczas, gdy czynnie
eksperymentuje i samo ustala tematy badań chcąc iść w poznawaniu własną
drogą, dochodzić do własnych rozwiązań.
W bieżącym roku szkolnym w trakcie zabaw badawczych dzieci będą odkrywały
tajemnice ziemskich żywiołów. Każdy z nich przypisany jest do pory roku

POWIETRZE – JESIEŃ
WODA – ZIMA
ZIEMIA – WIOSNA
OGIEŃ - LATO

ZABAWY BADAWCZE - POWIETRZE
1. BULGOTANIE
 Ustawiamy na stoliku przezroczystą szklankę napełnioną wodą i
dmuchamy na jej powierzchnię- na tafli wody ukazują się małe fale.
Następnie bierzemy słomkę i zanurzamy ją w wodzie i wydychamy
powietrze- woda bulgocze.
 Wydychane przez nas powietrze ukazuje się w postaci bąbelków i wypływa
na powierzchnię. Powietrza normalnie nie widać, bo jest bezbarwne, dopiero
w momencie pojawiania się bąbelków możemy je zauważyć.
2. GOTUJĄCA SIĘ WODA
 Możemy również pokazać dziecku powietrze w postaci pary wodnej, w
momencie, gdy woda się gotuje z czajnika wydobywa się para. Jeśli
pogotujemy ją dłużej możemy pokazać jak na ściankach, skrapia się para
wodna- skraplanie to kolejna właściwość powietrza.
3. POMPUJEMY BALONIK
 Napompowany lekko balonik, związany sznurkiem lub wstążką, staramy się
gnieść i nadawać mu inny kształt. Balonik bez problemu przybiera różne
kształty
4. MAGICZNY BALONIK
 Wstawiamy pustą odkręconą plastikową butelkę na 20 minut do
zamrażalnika. Po jej wyjęciu na szyjkę zakładamy balonik i wstawiamy
butelkę do miski z ciepłą wodą. Balonik magicznie się sam nadmuchuje.
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PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ
Polski rok obrzędowy
Święta

polskie

przechodzącymi

z

z

wszystkimi

pokolenia

na

towarzyszącymi

pokolenie,

im,

zwyczajami,

obrzędami i rytuałami przez wieki całe, zrastały się z naszą
kulturą i obyczajem. Od wieków, bowiem są wyrazem wielu różnych i ciągle
żywych

potrzeb.

Święta

i

tradycje

świąteczne

zbliżają

i

łączą

ludzi,

przypominając o takich wartościach jak dom, rodzina, wspólny wszystkim,
przyjęty, uznawany światopogląd i obyczaj, ziemia i kraj rodzinny. Dlatego
zapewne tradycyjne święta polskie są dotychczas obchodzone uroczyście,
zgodnie obyczajem, i - jak często mówimy - zgodnie z tradycją, a towarzyszące
im liczne, barwne, ciekawe zwyczaje i obrzędy, tak starannie pielęgnowane i
chronione. Warto o tym i przypominać sobie jak najczęściej mądre przesłanie
Zygmunta Glogera wielkiego miłośnika, znawcy i badacza polskich tradycji:

Cudze wiedzieć - pożyteczne jest
Swoje - obowiązek.
Polski

„Rok

z kalendarzem(zarówno

obrzędowy”

nierozłącznie

wegetacyjno-

rolniczym

jak

związany
i

z

jest

kalendarzem

chrześcijańskim). Stosowana w nim rachuba czasu, podobnie, jak terminy
najważniejszych i najstarszych świąt i uroczystości są wyznaczane przez
zjawiska związane z obrotami ziemi, zmianami cyklu słonecznego i faz księżyca,
które kiedyś dyktowały cały rytm życia ludzi. To właśnie święta, uroczystości i
kultowe

obchody

były

podstawą

zwyczajowych,

niepisanych

kalendarzy

pomagających w organizacji życia i działania ludzi, do dzisiaj często używa się
wyrażeń typu „przed Wielkanocą” albo „po Nowym Roku”, jako rozróżnień
czasowych. Święta i uroczystości obchodzone w cyklu rocznym są w większości
świętami religijnymi. Świętom i obrzędom kościelnym towarzyszą zawsze ciekawe
tradycje ludowe, liczne i różnorodne zwyczaje i obrzędy domowe, towarzyskie i
gospodarskie,

zwyczaje

grup

rówieśniczych,

zabawy

i

poczęstunki.

Pod wpływem różnych, przenikających się wzajemnie tradycji, a przede
wszystkim

pod

wpływem

tradycji

chrześcijańskiej

ukształtował

się

niepowtarzalny, piękny i bogaty polski obyczaj świąteczny - polski rok i kalendarz
obrzędowy.
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NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTA JESIENNE






Wszystkich Świętych - 1 listopada
Zaduszki - 2 listopada
Katarzynki - noc z 24 na 25 listopada
Andrzejki - noc z 29 na 30 listopada

ANDRZEJKI
Wierzono, że w wigilię świętego Andrzeja 29 listopada duchy
przodków

wracają

na

ziemię

i

odsłaniają

tajemnice

matrymonialne. Najbardziej znanym zwyczajem andrzejkowym
jest wróżenie. Kiedyś, w dzień świętego Andrzeja, wróżyły
sobie jedynie niezamężne dziewczęta. Wróżby traktowano
bardzo poważnie.


jeżeli dziewczyna w wigilię św. Andrzeja nic nie jadła, we śnie miał się jej
ukazać przyszły mąż;



jeśli ucięta w andrzejki gałązka wiśni zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia,
wtedy panna mogła liczyć na szybkie zamążpójście;



strona, z której w andrzejki szczekał pies, miała być tą, z której przyjdzie
narzeczony;



popularne było również wiązanie gąsiorowi oczu i wpuszczanie go do kręgu
dziewcząt, którą dziewczynę uszczypnął jako pierwszą, ta najszybciej miała
wyjść za mąż.

Andrzejki dzisiaj
Dziś

to

tylko

przyjemny

dodatek

do

andrzejkowych

imprez.

Nie

są

zarezerwowane też jedynie dla dziewcząt, wróżą sobie również chłopcy.Co
prawda nikt już nie wierzy, że w ten konkretny wieczór pozna swoją drugą
połówkę, jednak wróżby na andrzejki są punktem kulminacyjnym każdej zabawy.
Najbardziej

popularnym zwyczajem

andrzejkowym jest lanie

wosku na

wodę przez otwór w kluczu. Powstały w ten sposób kształt każdy interpretuje
indywidualnie. Od tego, co zobaczymy będzie zależeć nasza przyszłość.
Inną znaną wróżbą andrzejkową, jest wróżba z butami. Ustawia się je
rzędem, czyj but pierwszy przejdzie przez próg, ta osoba w następnym roku
może spodziewać się ślubu.
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Kolejny zwyczaj andrzejkowy, do którego potrzebna jest para, to
puszczanie na wodę łupin orzecha. Jeżeli łupiny zatoną oznacza, że osób nie
połączy miłość. Jeżeli natomiast łupiny się spotkają, wtedy na pewno się pobiorą.
Andrzejki dla dzieci
W andrzejkowy wieczór nasze pociechy mogą bawić się tak samo dobrze jak my.
Oto kilka propozycji andrzejkowych zabaw dla dzieci:


przekłuwanie szpilką serduszek, na których odwrotnej stronie wypisane są
imiona - „trafione” imię będzie imieniem przyszłego małżonka;



do miski z wodą delikatnie wrzucamy kolorowe patyczki – właściciele tych,
które się połączą na zawsze zostaną przyjaciółmi;



Losujemy kartki z ilustracjami atrybutów wybranych zawodów np. mikrofon
(kariera piosenkarza), baletki ( kariera taneczna), długopis (kariera naukowa)

KATARZYNKI
Katarzynki to męski odpowiednik Andrzejek, czyli
wieczór wróżb. W nocy z 24 na 25 listopada, w wigilię
świętej

Katarzyny

kawalerowie

za

pomocą

zabaw

dowiedzieć się mogli, kiedy znajdą wybrankę swojego
serca i jak przyszła partnerka będzie miała na imię. Wiele
wróżb związanych było ze snem. Kobieta, która pojawi się we śnie to zapewne
przyszła żona. Symbole, które znalazły się we śnie mogą być wskazówką, gdzie
szukać przyszłej wybranki. Pociąg, droga czy samochód mogą wskazywać, że
kobieta ich życia będzie pochodziła z innej miejscowości. Wyśniony płot może być
znakiem, że ukochana jest sąsiadką lub mieszka bardzo blisko.
Wybrane wróżby i wierzenia ludowe:


W

noc

świętej

Katarzyny

pod

poduszką

są

dziewczyny –

to porzekadło towarzyszyło wkładaniu pod poduszkę karteczek z żeńskimi
imionami, dziewczęcych przedmiotów, mających sprowadzić proroczy sen o
przyszłej narzeczonej.

Niestety tradycja „Katarzynek” nie przetrwała do dnia dzisiejszego.
Tylko w nielicznych miejscach naszego kraju, jest ona nadal
kultywowana.
A SZKODA !!!!
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KĄCIK MAŁEGO POLAKA
W

naszym

przedszkolu

rozpoczęliśmy działania dotyczące
obchodów 100- lecia Niepodległości
Polski. Celem działań jest budowanie
tożsamości i wspólnoty narodowej,
zainteresowanie

dzieci

dziejami

Polski i Polaków oraz przybliżenie, w
atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych. Przedszkolaki
poprzez

udział

w

różnorodnych

wydarzeniach

kulturalnych,

wycieczkach,

konkursach, warsztatach plastycznych, zajęciach edukacyjnych poznają pojęcia i
wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i
wolności. W Sali każdej grupy powstaną kąciki patriotyczne i gazetki tematyczne.
Zostanie wyeksponowana dziecięcą literaturę o tematyce narodowej.
9 listopada odbędzie się w naszym przedszkolu uroczystość „Dzień Polski”, z
udziałem dzieci z wszystkich grup. Tego dnia o godzinie 11.11 wspólnie z innymi
szkołami i przedszkolami przyłączymy się do wspólnego śpiewania „Mazurka
Dąbrowskiego”, naszego hymnu narodowego. W ten sposób będziemy mieli swój
udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej”.

„Kto Ty jesteś?” –W. Bełza
— Kto ty jesteś?
— Jaki znak twój?
— Gdzie ty mieszkasz?
— W jakim kraju?
— Czym ta ziemia?

Polak mały.
Orzeł biały.
Między swymi.
W polskiej ziemi.
Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Czy ją kochasz?
— A w co wierzysz?

Krwią i blizną.
Kocham szczerze.
W Polskę wierzę!
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KĄCIK CZYTELNICZY
JAK WYGLĄDA PANI JESIEŃ?
Dwa małe zajączki biegły przez las. Niewiele jeszcze wiedziały o świecie, więc
bardzo się zdziwiły tym niezwykłym ruchem w lesie. Niedźwiedź zajadał się
łapczywie czymś smakowitym, gdyż oblizywał łapki i pyszczek. Jeżyk biegał
za chrząszczami, a wiewiórka znosiła orzechy do dziupli. Zajączki zagadnęły
zajętego pogonią jeżyka.
-

Dlaczego

tak

wszyscy

się

śpieszą

i

objadają?

- Nie wiecie? Przychodzi jesień, a po niej zaraz zima, ostra. Nie znajdziecie nic
do jedzenia, kiedy nadejdzie mróz.
Zajączki pobiegły dalej. Co to znaczy jesień? Czy to wiatr, czy człowiek, może
burza? I dlaczego trzeba tak się śpieszyć? Napotkały borsuka, który właśnie
pogłębiał swoją norkę.
-Co robisz borsuku?
- Sprzątam i powiększam domek, żeby pani jesień mogła zasypać mnie listkami.
Będzie mi ciepło aż do wiosny.
Ciekawe jak Pani Jesień zerwie tyle liści, przecież one rosną wysoko - pomyślały
dwa szaraczki. Na polanie, przy której rosło mnóstwo leszczyn uwijały się
wiewiórki.
-Co robicie?- zapytały maluchy.
- Sprawdzamy gdzie jest najwięcej orzeszków, bo jesień tuż, tuż. Ona pomoże
nam w gromadzeniu zapasów na zimę.
Teraz to już całkiem nie wiedziały co myśleć o tej dziwnej postaci, która na
pewno i ich odwiedzi. Muszą czym prędzej dowiedzieć się o niej więcej. Były to
zwierzątka z natury strachliwe. Najchętniej schowałyby się przed tą panią w
mysią dziurę. Odnalazły dziuplę w starym dębie. Mieszkała tam od dawna bardzo
mądra sowa.
- Pani sowo! Jest tam pani!? Musimy wiedzieć jak wygląda Jesień! Prosimy, niech
pani wyjdzie!
Dwa niemądre zajączki nie wiedziały, że sowy w dzień śpią i rzadko wychodzą,
kiedy świeci słońce. Usłyszały te krzyki zwierzątka i przydreptały pod dąb.
Pierwszy odezwał się miś

19

- Tak naprawdę to nigdy nie spotkałem pani Jesieni, ale na pewno nosi ciepłe,
brązowe futerko. Kiedy przychodzi to robię się bardzo głodny, a kiedy się najem
to śpiewa mi kołysanki do snu.
Na to wiewiórki nie zgodziły się. - Ma długi, piękny, rudy ogonek, którym maluje
liście i zrzuca z drzew orzechy, żołędzie, kasztany.
- Długi ogon - może, ale i kolce. Łapie liście i nakłada nam na nasze jeżykowe
szpileczki. Słyszy wszystko, wie komu trzeba pomóc, wie o naszych kłopotach
przed zimą.
-Uradowane zajączki, aż pisnęły z radości - Wiemy! wiemy! Pani Jesień jest
dobra, każdemu pomaga zbierać zapasy, maluje liście, zrzuca owoce z drzew.
Jest wysoka jak niedźwiedź, ma puszysty kolorowy ogon, kolce na łapkach i
długie

uszy

jak

my,

żeby

słyszeć

każde

zwierzątko

w

lesie.

Z dziupli wysunęła się sowa - uch-uuu, uch uuu, ale z was głuptasy, Jesień właśnie
przyszła

i

nikt

jej

nie

zobaczył.

-

Rozwinęła

skrzydła

i

odleciała.

A ty jak myślisz? Jak wygląda Pani Jesień? Narysuj swój obrazek Jesieni.
Powodzenia!
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KĄCIK MALUCHA
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KĄCIK STARSZAKA
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Jesienna zabawa z sylabami
Pokolorujcie na niebiesko chmurki, w których są wyrazy jednosylabowe, na
czerwono-wyrazy

dwusylabowe,

na

zielono-trzysylabowe,

a

na

żółto

–

czterosylabowe

liść
październik

kasztan

jarzębina

szyszka

kalarepa

dąb

parasol

listopad
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