Z pamiętnika przedszkolaka…

Pierwsze tygodnie tego krótkiego miesiąca zleciały nam na bardzo przyjemnych tematach.
Rozmawialiśmy o naszym czasie wolnym, oraz o bezpiecznych zabawach zimowych. Każdy
z nas potrafi wymienić mnóstwo zabaw zarówno tych na śniegu jak i tych w sali, ale musimy
pamiętać, aby były one bezpieczne. My również spędzaliśmy czas na różnego rodzaju
aktywności ruchowej. Bawiliśmy się, podejmowaliśmy próby gry na różnych instrumentach,
oraz szaleliśmy na śniegu.

10.02.2017r. w przedszkolu czekały na nas dwie niespodzianki. Pierwszą z nich było
świętowanie „Dnia naleśnika”. Ile pysznych niespodzianek czekało nas tego dnia. Najpierw
dowiedzieliśmy się, skąd się wzięło takie święto, sami stworzyliśmy przepis na idealne
naleśniki, ale największą frajdą było smarowanie krojenie i zjadanie ich. Kolejną
niespodzianką była wizyta dzieci z Łotwy, przebywających w Redzie na wymianie
międzyszkolnej. Choć na początku trochę się denerwowaliśmy, to przy bliższym spotkaniu
bardzo fajnie się bawiliśmy.

14.02.2017r. - w naszym Przedszkolu odbył się Bal Karnawałowo- Walentynkowy. Tego dnia

już od rana w Przedszkolu pojawiły się kolorowe postacie. Każdy z nas przebrał się za
ulubionych bohaterów, w salach przedszkolnych można było spotkać Elsy, księżniczki,
biedronki, policjantów, Spider- Manów…. nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich. Na balu
oczywiście oprócz muzyki i tańców nie zabrakło konkursów. Na koniec balu został wybrany
król i królowa.

17.02.2017r. obchodziliśmy w przedszkolu „Dzień kota”. W tym dniu wszyscy staraliśmy się
upodobnić do naszych czworonożnych przyjaciół, dorysowując sobie uszy, noski i wąsy.
Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób należy opiekować się tymi zwierzętami, poznaliśmy rasy
kotów z całego świata . Zorganizowaliśmy sobie zawody w piciu mleka, oraz wykonaliśmy
kocie maski.

21.02.2017r. – w przedszkolu odbył się koncert pt. "Cudowne polskie dzieci”. Mieliśmy
okazję obejrzeć oraz spróbować zatańczyć , następujące tańce: polonez, pawana, menuet,
gawot. Tancerze byli ubrani w odpowiednie do danego rodzaju tańca stroje.

Kolejny tydzień minął nam w tematyce kosmosu. Na modelu Układu Słonecznego
poznaliśmy kolejne planety zaczynając od Słońca. Każdy z nas wie, która planeta jest
największa, która najmniejsza. Dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek o naszej planecie
Ziemi. Wraz z kosmitami wyruszyliśmy w podróż na planetę Mars. Każdy z nas wykonał
swój Układ Słoneczny. W ramach kosmicznych zajęć w grupie, nasza koleżanka Agatka
wzięła udział w ogólnopolski konkursie pt.: „W Kosmosie” przedstawiając swoją wizję
Układu Planet.

W ostatnim tygodniu lutego rozmawialiśmy o higienie jamy ustnej. Wzięliśmy udział w
programie „Akademia Aquafresf”. Rozmawialiśmy o tym, jak należy dbać o zęby, ile razy
dziennie oraz jak długo powinniśmy je szczotkować. Każdy z nas wie, że słodycze szkodzą
naszym zębom i należy jeść ich jak najmniej, lub po prostu zamienić je na
owoce i warzywa.  Teraz już każdy z nas wie, co to jest ząb mleczny, ząb
stały oraz dziąsło. Zorganizowaliśmy również konkurs pt.: „Robaczek
próchniaczek”. Wszystkie prace były piękne i każda została nagrodzona.

Luty za nami, a my czekamy na pełen przygód marzec. Mamy
nadzieję, że wiosna powita nas piękną i słoneczną pogodą. 

