Z pamiętnika przedszkolaka…

Za nami pierwszy miesiąc nowego roku, miesiąc zimowy i bardzo śnieżny
co oczywiście ucieszyło wszystkie słoneczka:) W każdej możliwej chwili
korzystaliśmy z uroków zimy, podczas zabaw na placu zabaw.

Udało się Nam nawet
ulepić bałwana!

Już po raz kolejny odwiedzili Nas aktorzy z krakowskiego teatru Art – Re,
tym razem z legendą o powstaniu państwa polskiego.

Razem z Czechem, Lechem i
Rusem wyruszyliśmy w podróż
w poszukiwaniu odpowiednich
terenów do osiedlenia się.
Dowiedzieliśmy się skąd w
godle Polski orzeł i jaka była
pierwsza stolica naszego kraju.

W świat bajek i baśni wprowadziły Nas również panie: Manuela,
Agnieszka i Hania, które tym razem czytały Nam książki w ramach akcji
Poczytaj mi abym chciał czytać sam.

Styczeń był dla słoneczek czasem świętowania – swoje urodziny
obchodziły z nami pani dyrektor, pani Sandra, a przede wszystkim Amelka i
Majka.

Odśpiewaliśmy gromkie STO LAT! były najlepsze życzenia, upominki i
pyszne torty. A dla pani Sandry wspólnymi siłami przygotowaliśmy smakowite
truskawkowe ciacho.

Zimowe dni bywają ciężkie dla zwierząt. Dowiedzieliśmy się, że można je
podzielić na trzy grupy: odlatujące do ciepłych krajów, zapadające w sen
zimowy i te które stawiają czoła chłodom czekając na wiosnę. Wiemy już jak
można im pomóc w ten trudny czas. Spacerując w okolicy przedszkola
szukaliśmy w ogrodach karmników, wybraliśmy się nad rzekę sprawdzić które
ptaki postanowiły pozostać u Nas i przeczekać zimę.

Dużo
rozmawialiśmy
o
Naszych
rodzinach,
w
szczególności o babciach i
dziadkach, którzy w styczniu
obchodzą
swoje
święto.
Specjalnym
prezentem
dla
dziadków były zdjęcia wykonane
przez
tatusia
Zuzi.
Każde
słoneczko wykonało do zdjęcia
wyjątkową ramkę. Efekt naszej
pracy zaskoczył wszystkich.
A Naszych gości zaprosiliśmy do udziału w przedstawieniu jasełkowym.
Było wspólne kolędowanie, rozwiązywanie zagadek i dużo, dużo dobrej
zabawy…

Zaprosiliśmy dziadków do udziału w konkursie muzycznym, a dźwięki
znajomych melodii zachęciły wszystkich do wspólnego tańca.
Już po raz kolejny okazało się, że dziadkowie najlepiej bajki znają, a
motywacją do udziału w rywalizacji były słodkie upominki:)

Styczeń był miesiącem zabaw, wspólnego świętowania, a przede
wszystkim korzystania z uroków zimy. Zobaczymy co przyniosą Nam kolejne
miesiące…

