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14 maja nasze przedszkole odwiedzili
ważni goście, byli to Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Śródmieście pan Krzysztof
Czubaszek oraz Naczelnik Wydziału
Oświaty i Funduszy Europejskich pan
Łukasz Kasprzak. Przybyli oni, aby
wręczyć pani dyrektor nagrodę Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy. Podczas
krótkiej uroczystości zaprezentowała się
każda z grup, a następnie wręczona została
nagroda.
Wzruszona
pani
dyrektor
serdecznie dziękowała za tak ogromne
wyróżnienie, podkreśliła również pracę i
zaangażowanie pozostałych pracowników.
(P.K.)

7 maja dzieci pojechały autokarem do
Lasku Bielańskiego, gdzie uczestniczyły w
zajęciu na terenie edukacyjnej ścieżki
przyrodniczej. Podczas zajęcia dzieci
poznawały las jako środowisko naturalne
dla żyjących tak roślin i zwierząt.
Uczestniczyły w działaniach opartych na
wielozmysłowym poznawaniu.
(A.K.)
Dzień Mamy i Taty
W dniu 26 maja w naszym
przedszkolu odbyła się uroczystość z
okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci ze
wszystkich grup zaprezentowały
przygotowane piosenki i wierszyki. Po
występie rodzice z dziećmi udali się
do sal, gdzie miała miejsce
poczęstunek oraz wręcenie
upominków wykonanych przez dzieci
dla ich rodziców. (red.)

8 maja odbyły się w przedszkolu
zajęcia prowadzone przez grupę
studentów Wydziału Stomatologii.
Dzieci obejrzały krótki teatrzyk,
którego temat związany był z
problemem konieczności leczenia
chorych zębów. Potem studenci
prezentowali prawidłowy sposób mycia
zębów oraz bawili się w stomatologów
wykorzystując maskotki. Największą
atrakcję stanowiły upominki dla dzieci
w postaci rękawiczek lateksowych i
ochronnych opasek na usta. (A.K.)

19 maja w przedszkolu gościliśmy
panią, której pasjonuje się sztuką
ludową kaszubską. Podczas zajęć
zaprezentowała instrumenty, muzykę
oraz śpiew i taniec ludowy. Dzieci
poznały taniec o nazwie chodzony,
uczestniczyły w zabawie ze śpiewem
przy piosence kaszubskiej.
(A.K.)

22 maja odbyły się warsztaty teatralne
prowadzone przez pana Bartka, aktora
teatralnego. Dzieci uczestniczyły w
zabawach z elementami dramy, ćwiczyły
emisję głosu oraz brały udział w zabawach
rozwijających
wyobraźnię,
pamięć
słuchową i refleks. (A.K.)

„Gorączka złota”
Miło jest nam poinformować, że akcji "Gorączka złota" zebrano prawie 14
kilogramów drobnych monet i groszy! Wszystkim rodzicom dziękujemy!!!!!
I gr 4,90 kg
II gr 2 kg
III gr 4,30 kg
IV gr 2,65 kg

Popołudnie z rodzicami
Podczas majowego Popołudnia w grupie III dzieci zaprosiły swoich rodziców do różnorodnych zabaw w kole.
Uczestnicy spotkania m.in. śpiewali piosenki z pokazywanie, bawili się z chustą animacyjną, a także uczestniczyli
w spacerze po "leniwej ósemce". (P.K.)

W grupie I uczestnicy tego spotkania
bawili się w zaproponowane przez samych
rodziców zabawy ruchowe, zagadki
dotykowe i zabawy z kolorową chustą.
(K.B.)

Informacje z grup
Grupa I
Dzieci z grupy I odwiedził tata Karola
P. i przygotował pyszne naleśniki.
Najmłodsze przedszkolaki miały w
związku z tym dużo radości podczas
przyglądania się jak są przygotowywane
nalesniki a następnie z ochotą i
smakiem zjadały je na śniadanie. Tego
poranka w gr.I było bardzo wesoło i
smacznie. (K.B.)
13 maja w grupie I odbyły się zajęcia modelowe dla nauczycieli
wychowania
przedszkolnego.Tematem zajęć były "Działania
kulinarne dzieci 3-letnich". Maluszki rozpoczęły od
rozpoznawania i nazywania owoców za pomocą dotyku, dzieliły
się też pomysłami na to co można przygotować z owoców. Po
krótkiej rozmowie na ten temat, przedszkolaki udały się do
łazienki, umyły ręce, założyły fartuszki i pełne zapału zabrały się
do pracy. Najpierw kroiły przez siebie owoce, segregowały je
do odpowiednich misek, a następnie przygotowywały kolorowe
szaszłyki owocowe. Finałem działań kulinarnych była
degustacja, wszystkie dzieci chętnie próbowały i częstowały się
przygotowanymi kolorowymi i zdrowymi szaszłykami. (P.K.)

Grupa IV
5 maja dzieci uczestniczyły w
kolejnych zajęciach na terenie
Biblioteki nr 24. Tym razem
dowiadywały się o zasobach
bibliotecznych jakimi są
książki z różnych dziedzin.
Dzieci
mogły
oglądać
wybrane przez siebie książki
o interesującej je tematyce.
Wypożyczyliśmy
także
książki, które wybrały dzieci.
Oglądamy i czytamy je teraz
w grupie przedszkolnej.(A.K.)

Grupa II
Z cyklu: „Rodzice czytają dzieciom”, GR II odwiedził tata Juli, przeczytał on kilka opowiadań o Kubusiu
Puchatku. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem, miały też dużo pytań i własnych spostrzeżeń na temat
usłyszanych historii i przygód Kubusia Puchatka. (A.L.)

Podziękowania dla rodziców
•
•

Grupa I:
Dla Pana H. Pełki za przygotowanie dla dzieci naleśników
Dla Pani M. Masalskiej i Pani J. Plikus za czytanie dzieciom.

•

Grupa II:
Dla wszystkich rodziców którzy przynieśli ciasta, ciasteczka, napoje, owoce Z okazji Dnia Mamy i
Taty.
Dla wszystkich rodziców którzy włączyli się w akcje PCK "Gorączka złota", zebrano 2 kilogramy
drobnych monet i groszy w II gr.
Panu Kardyś za czytanie dzieciom z cyklu: "Rodzice czytają dzieciom".
Pani Skoczek za udział w programie Akademia Zdrowego Przedszkolaka, potwierdzanie realizowanych
treści programu w przedszkolu.
Pani Stalińskiej za udział w programie Akademia Zdrowego Przedszkolaka, potwierdzanie
realizowanych treści programu w przedszkolu.
Pani Matych za realizację i redagowanie poprzedniego nr gazetki: "Czytadełko".

•
•

Grupa III:
Dla Pani Oniszczuk za kserowanie dokumentów
Dla Pani Pachnik za systematyczne uzupełnianie zapasów chusteczek higienicznych

•
•
•
•
•
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