Z pamiętnika przedszkolaka…

Stary rok za nami, a my Nowy witamy bajkowymi tematami. W pierwszym tygodniu stycznia
wybraliśmy się do krainy baśni. Tych starszych, które znają jeszcze nasze babcie, jak i do
tych całkiem nowych. Każdy z nas potrafił wymienić co najmniej kilka tytułów bajek.
Wykorzystując nasze zdolności plastyczne, narysowaliśmy nasze ulubione postacie z bajek,
oraz malowaliśmy domek z piernika. W styczniu również odwiedziła nas mama Pawełka,
która przeczytała nam piękną legendę „O smoku Wawelskim: oraz legendę „O Lechu, Czechu
i Rusie”. Poprzez zabawę utrwalaliśmy sobie dni tygodnia oraz pojęcia „wczoraj”, „dzisiaj”,
„jutro”.

10.01.2017r. po raz kolejny odwiedzili nas artyści ze Studia Małych Form Teatralnych ART RE w Krakowie, tym razem z przedstawieniem pt. "Lech, Czech i Rus". Scenariusz spektaklu
oparty był na znanej legendzie opowiadającej o powstaniu państwa polskiego. Poznaliśmy
historię o tym, jak trzej bracia: Lech, Czech i Rus. To była wspaniała lekcja patriotyzmu.
Poznaliśmy symbole narodowe: godło i jego historię, flagę i hymn narodowy. Aktorzy, jak
zwykle, zachwycili nas wspaniałymi kostiumami, scenografią i profesjonalną grą i – jak
zawsze – dali nam okazję pomagać im i być współuczestnikami w przedstawieniu.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy, o potrzebach ptaków. Mamy zimę, a więc musimy
dbać o zwierzęta. Poznaliśmy różne gatunki ptaków, tych które odlatują do ciepłych krajów
oraz tych, które do nas przylatują na zimę. W pewien zimowy poranek wybraliśmy się na
spacer i nasypaliśmy ziarenka do wszystkich karmników, które udało nam się znaleźć. 

W zimowy miesiąc wpisane są takie dni, które wzbudzają ogromne emocje – to święto Babci
i Dziadka. Specjalnie dla naszych dziadków przygotowaliśmy uroczystą galę oraz tańce. W
ten sposób mogliśmy im podziękować, za trud włożony w nasze wychowanie. Po występie na
naszych gości czekały piękne upominki- ciasteczka, które sami upiekliśmy oraz piękne laurki.
Nie zabrakło także konkursów oraz poczęstunku, a to wszystko dla naszych kochanych
dziadków.

Styczeń jest miesiącem zimowy i nareszcie doczekaliśmy się ŚNIEGU  I my także
korzystaliśmy z tej zimowej aury. Czas spędzaliśmy nie tylko na spacerach, ale przede
wszystkim na zabawach. Ulepiliśmy pierwszego bałwana, robiliśmy śnieżne aniołki, oraz
urządziliśmy sobie bitwę na śnieżki. 

Styczeń to miesiąc pełen wrażeń i emocji. 31.01.2017r. swoje „szóste” urodziny
obchodziła Ania. Anka jako pierwsza przekroczyła magiczną liczbę „sześć” i
jest pierwszym starszakiem w naszej grupie. Życzymy jest uśmiechu, zdrowia
oraz radości. Kolejną okazję do świętowania dał nam nasz kolega Kuba, który
wziął udział w „Biegu malucha” i wygrał piękny medal. Kubusiowi również
życzymy samych sukcesów sportowych. Oby tak dalej 

