Z pamiętnika przedszkolaka…

Luty był dla nas miesiącem pełnym niespodzianek…

Świętowaliśmy kolejne urodziny tym razem Oli,
Marka i Martynki.
Ale okazji do słodkiego świętowania
było dużo, dużo więcej.
Z okazji „tłustego czwartku” objadaliśmy się
wspólnie słodkimi pączkami.

A świętując dzień
naleśnika, sami
przygotowaliśmy sobie
naleśniki ze swoim
ulubionym nadzieniem.

Podczas walentynkowego balu karnawałowego nie zabrakło również
słodkich różności. Dzięki tatusiowi Julki poczuliśmy się jak na prawdziwym
balu, wśród całej gamy efektów specjalnych nie zabrakło wielu zabaw i
konkursów.

Poznaliśmy zwyczaj obchodzenia walentynek, połączyliśmy w pary bajkowych
bohaterów, wspólnymi siłami przygotowaliśmy ogromne piernikowe serduszko.

Naszą parą królewską zostali: Zuzia i Roszek ;)
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i na kolejny bal musimy
poczekać aż do wiosny.

W dniu kota zamieniliśmy się
w małe kotki, które nie tylko lubią
pić mleczko ale też znają
ciekawe figle i psoty.
Poznaliśmy zwyczaje kotów,
podjęliśmy próby zabaw
z kłębkiem w pogoni za myszkami.

Dzień oszczędzania energii już po raz kolejny obchodzony w naszym
przedszkolu był prawdziwie żółtym dniem. Tego dnia wszyscy pamiętali o
odpowiednim stroju. Utrwaliliśmy wiadomości na temat prądu, jego źródeł i
sposobów oszczędzania. A na zakończenie zajęć wspólnymi siłami
przygotowaliśmy zdrową i smaczną lemoniadę używając jedynie siły naszych
rąk.

Łapiąc ostatnie dni
zimowej aury bawiliśmy się
na śniegu, do jednej z takich
zabaw zaprosiliśmy nasze
pluszaki.

Korzystając z karnawału wzięliśmy udział w kolejnym koncercie
muzycznym tym razem poznając dawne tańce. Niektórzy z nas nawet
spróbowali swoich sił z prawdziwymi tancerzami i pierwsze taneczne kroki
mają już za sobą.

Nasi kochani rodzice i tym razem stanęli na wysokości zadania i pojawili
się w przedszkolu przybliżać nam świat książek, bajek i magicznych
opowieści…
Tym razem gościliśmy mamę Marka i tatę Izy.

W ostatnim tygodniu lutego zdobywaliśmy sprawności z postaciami
Akademii Aquafresh. Dowiedzieliśmy się jak nazywają się pierwsze ząbki i jak
powstają. Wiemy już jak o nie dbać, żeby nie zamieszkał wśród nich robaczek
próchniaczek. A zdobyte wiadomości utrwaliliśmy podczas spotkania z panią
stomatolog w jej gabinecie.

Na zakończenie tygodnia z bohaterami Aquafresh razem z rodzicami
przygotowaliśmy prace na konkurs plastyczny pt. „Robaczek Próchniaczek”.
Zwycięzcami zostali Nadia i Arek, ale każdy uczestnik konkursu otrzymał mały
upominek.

Za oknem już coraz cieplej, każdego dnia wyglądamy czy w bocianim gnieździe
na szkole pojawił się już bocian Stefan i z niecierpliwością
czekamy na wiosnę!!!

