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CZYLI WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLAKA

DRODZY RODZICE !
W „Malutkowie” miesiąc czerwiec miesiącem Dziecka! Przez 22 dni (bo od 1 czerwca
tyle dni zostało do wakacji) będziemy świętować Dzień Dziecka. Dzieci m.in. będą same
układać jadłospis, decydować czym i w co się bawić, jakimi zajęciami się zająć. Na naszych
wychowanków już czekają liczne niespodzianki!
Wszystkich zapraszamy do przeczytania gazetki, a w niej jest moc wiadomości o tym
co działo się w Malutkowie w maju.

Maj w grupie Biedronki

Maj to piękny i bardzo kolorowy miesiąc, przede wszystkim w przyrodzie.
W toku codziennych zajęć obserwowaliśmy i poznawaliśmy mieszkańców
łąki i lasu. Zapoznaliśmy się z wierszem "Motylek", ilustrowanym
ilustracjami pięknych motyli. Malowaliśmy plamą kontur motyla, efekt tej
techniki plastycznej pięknie oddaje jego symetryczne ubarwienie. Obserwowaliśmy ślimaki
w ogrodzie, jak wyglądają, jak się zachowują wśród zieleni, porównywaliśmy różnorodność
w kolorach muszli. Malowaliśmy kontur ślimaka farbą plakatową. Posługiwaliśmy się
liczebnikami głównymi (jeden, dwa, trzy). Naklejaliśmy po trzy kropki na sylwety biedronki.
W zabawie "Co to za ptak?" poznaliśmy sowę, dzięcioła
i kukułkę. Oglądaliśmy je na
ilustracjach, słuchaliśmy i naśladowaliśmy ich głosy. Wypowiadaliśmy się na temat różnych
zawodów, próbowaliśmy określić, co robią nasi rodzice. Na podstawie zagadek ruchowych
dzieci odgadywały czynności, jakie wykonują mamy oraz dopasowywały przedmioty
z ilustracji do danych czynności. Przygotowywaliśmy się do występu z okazji Dnia Rodziny.
Uczyliśmy się i doskonaliliśmy każdego dnia wiersze i piosenki, specjalnie na tę okazję.
Zrobiliśmy dla rodziców kolorowe kwiatki i tacki
z sercami. Malowaliśmy portrety
mamy i taty. 28 maja gościliśmy rodziców w przedszkolu
i przedstawiliśmy Im nasz
przygotowany program.

Maj u „Pszczółek”
W maju przedszkolny ogród wypełnił się zapachem kwitnących
kwiatów.
Na drzewach i krzewach pojawiły się zielone,
soczyste listki. W ciszy można było wsłuchiwać się w śpiew ptaków.
Pszczółki korzystając z pięknej pogody, spędzały dużo czasu na
powietrzu obserwując życie owadów. Obserwowaliśmy ukwiecone
drzewa owocowe, żółte mlecze, które pod koniec miesiąca zamieniają się
w dmuchawce dostarczając dzieciom radości. Na zajęciach
dydaktycznych dzieci dowiedziały się – jak tworzy się owoc?
Obserwowały kwiat jabłoni i śliwy. Dowiedziały się jakie jest znaczenie
pszczół w tworzeniu się owoców. Łąka to miejsce, gdzie można spotkać
wiele owadów. Dzieci zapoznały się z jej mieszkańcami – mrówkami, motylkami, pszczołami
i biedronkami. Dowiedziały się
o pożyteczności tych owadów i że należy chronić
środowisko w którym żyją. Podczas zajęć w miesiącu maju uwrażliwiałyśmy dzieci na
piękno muzyki klasycznej. Rozwijałyśmy kreatywność dzieci poprzez wymyślanie śpiewanek
na podamy temat. Oglądaliśmy filmy edukacyjne, zachęcałyśmy dzieci do aktywności
podczas wypowiedzi. Zapoznałyśmy Pszczółki z tematyką narodową. Słuchaliśmy hymnu,
kształtowaliśmy świadomą przynależność do narodu i kraju. Dzieci poznały barwy flagi
i godła państwowego. Gościliśmy na zajęciu badawczym mamę Maćka panią dr Agatę
Zaborską, która wprowadziła dzieci w świat paleontologii. Dzieci oglądały prezentację
multimedialną pt.: „Skamieniałe okazy świata podwodnego”. Następnie szukały
skamieniałości w morskim piasku, po znalezieniu oczyszczały je pędzelkiem i oglądały przez
lupę. Malowały je także farbami i ozdabiały brokatem. Na koniec ekspedycja badaczy
przeniosła się do ogrodu, gdzie na podstawie mapy szukała ukrytego skarbu.

W maju Pszczółki przygotowały występ na Dzień Rodziny. 27 maja na godzinę 16:00
zaprosiliśmy do przedszkola rodziców. Na tę okazję przygotowaliśmy program artystyczny –
wiersze i piosenki dla mamy i taty. Po występie zrobiliśmy wspólną z rodzicami pracę
plastyczną na tarasie. Do tego celu użyliśmy kolorowej kredy. Tego dnia zaprosiliśmy
rodziców na słodki poczęstunek w obecności swoich pociech. Dzieci wręczyły rodzicom
obrazki przedstawiające majową łąkę. Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze.

„ KRASNOLUDKI „ W MAJU

W maju „Krasnoludkom” czas upłynął bardzo szybko i wesoło.
Na początku miesiąca dzieci dowiedziały się jak należy dbać o zdrowie
,intensywne przygotowania do tematu stały się inspiracją do założenia
„kącika lekarskiego”. Z pomocą rodziców został on bogato wyposażony
w odpowiednie akcesoria. Zabawa w kąciku lekarskim dostarczała
dzieciom wiele radości ,z kącika korzystały dzieci również z grupy
„Kociaków”, które przebywały u Krasnoludków we wczesnych godzinach porannych.
W kolejnych dniach dzieci dowiedziały się co by było ,gdyby na ziemi nie było wody;
co to jest burza , oraz poznały kolejne stadia burzy. „Krasnoludki” wiedzą – co się zmienia
na niebie, znają barwy tęczy ,dla rodziców wykleiły z kolorowego papieru tęczę.
W drugim tygodniu maja „Krasnoludki” poznały proces powstawania książki. Same też
stworzyły mini książeczki a następnie zaprojektowały okładkę do książki.
Ogromnym przeżyciem dla dzieci była wesoła gimnastyka przeprowadzona przez tatę
Oliwki, dzieci bardzo chętnie wykonywały ćwiczenia zaprezentowane przez pana.
Następnie intensywnie przygotowywaliśmy się do Święta rodziny .Dzieci wykonały portrety
rodziców oraz niespodzianki, które wręczyły rodzicom po występach dla szanownych gości.
Potem były życzenia ,uściski oraz słodki poczęstunek.
W ostatnim tygodniu dzieci rozmawiały na temat : Jaki powinien być świat w oczach
dziecka?.Co lubią dzieci- „Krasnoludki” poznały prawa jakie przysługują dzieciom.
Poszerzyły swoje wiadomości na temat dzieci z różnych stron świata .Próbowały
odpowiedzieć na pytanie : „Co by było ,gdyby na świecie rządziły dzieci”. Krasnoludki
w dalszym ciągu były
wdrażane
do samodzielności przy wykonaniu czynności
higienicznych i samoobsługowych (zakładanie bluzek, stroju gimnastycznego).
„Z górki na pazurki”
Oj, na niebo wyszły chmurki!
Z górki ,dzieci, na pazurki,
Bo nuż deszczyk ten majowy
Kapu-kapu-kap, na głowy?
Z górki, z górki na pazurki !
No, kto prędzej?
My-czy chmurki?

„Kociaki” w maju
„Maj, maj jest na ziemi! Świat, świat się zieleni …. Maj najpiękniejszy
wiosenny miesiąc. Możemy zaobserwować niezliczoną ilość odcieni
zieleni. Inna jest na brzozach, topolach inna na modrzewiach. „W zieleni
łąka majowa”, zielona trawa, żabka i gąsienica, która potem przemieni
się w pięknego motyla!
Maj w „Kociakach” poświęcony był majowym świętom i zmianom
zaobserwowanym w środowisku i w pogodzie.
W pierwszym tygodniu maja dzieci miały okazję poznać zjawiska zachodzące
w przyrodzie: parowanie i skraplanie pary wodnej, powstawanie tęczy. Rozmawiały na temat
znaczenia wody w życiu człowieka, poszerzały wiadomości na temat sposobów zastosowania
wody. Wchodziły w rolę badaczy. Sala Kociaków na jeden dzień zamieniła się
w laboratorium. Pięciolatki samodzielnie badały właściwości wody za pomocą zmysłów
wzroku, smaku, węchu i dotyku. Sprawdzały, co się rozpuszcza w wodzie, co w niej pływa
a co tonie. Samodzielnie doświadczały i tworzyły nowe barwy z podstawowych kolorów.
Za pomocą suszarki i świecowych kredek stworzyły bajecznie kolorowy majowy deszcz.
Drugi tydzień maja był równie ciekawy co pierwszy. A poświęcony był książce.
Dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie „Jak powstaje książka?”. Poznały drogę książki
z lasu do księgarni. Rozwijały swój słownik o nowe wyrazy związane z powstawaniem
książki - a nawet miały przyjemność spotkać się z autorem, m.in. licznych wierszyków
i bajeczek, panem Tomaszem Waberskim. Pan Tomek opowiadał o tym, jakie potrzebne
są narzędzia pracy, gdzie i w jakich warunkach i miejscach powstają wiersze, bajeczki
i piosenki, i gdzie dopada Go wena twórcza. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.
Zostaliśmy obdarowani wierszykami, które najbardziej nam się spodobały. Zrobiliśmy sobie
wspólne zdjęcia – a na koniec wręczyliśmy gościowi własnoręcznie przygotowany prezent.
„Kociaki” zachęcone przez Pana Tomka zabawiły się w autorów i same napisały
i zilustrowały bajeczkę, pt. „Przygody ciekawskiego kotka”. Zapraszamy do lektury. Bajeczka
umieszczona jest na naszej zakładce „Kociaki”.
Maj to miesiąc majówek, częstszego obcowania z naturą, spacerów do lasu, parku
i łąkę. Następny tydzień maja Kociaki spędziły na łące. Poznawały środowisko naturalne
owadów i stadia rozwoju motyla. Rozpoznawały i nazywały występujące na łące kwiaty.
Próbowały wejść w rolę malarza i oddać impresję i nastrój oglądanej przyrody. I tak na sztalugach natury - malowały rosnące na przedszkolnych rabatkach tulipany, fiołki,
fruwające motylki…

Do atrakcji majówek zaliczają się pikniki. A z piknikiem kojarzą nam się smakołyki.
Oprócz słodkości do piknikowego koszyka należy włożyć coś pożywnego. Dlatego, w ramach
realizacji programu kulinarnego, mali pasjonaci kucharskiego zawodu przygotowywali
pożywne drobiowe piersi w kukurydzianej panierce.  Własnoręcznie zrobione kotleciki
smakowały wybornie! Smak potrawy podkreślał dip skomponowany na bazie jogurtu
greckiego, bazylii i czosnku.
Ostatni tydzień maja poświęcony był wszystkim mamom, tatom – rodzinie.
Rozmawialiśmy na temat potrzeb i obowiązków wszystkich członków rodziny.
„Szlifowaliśmy” repertuar (piosenki i wierszyki) przygotowywany na Dzień Rodziny oraz
kończyliśmy wyszywanie serwetek-niespodzianek dla naszych rodziców. Z okazji Dnia Matki
gościliśmy w naszej grupie mamę Magdy. Pani Edyta opowiadała nam o swojej pracy,
zainteresowaniach a także (w nawiązaniu do Unii Europejskiej) o Francji, w której spędziła
aż trzy lata. Oglądaliśmy przywiezione z Francji pamiątki, poznaliśmy charakterystyczne
dla Francji miejsca oraz smaki. Pod okiem mamy Magdy przygotowaliśmy charakterystyczne
dla regionu, w którym mieszkał nasz gość, donaty, degustowaliśmy sery, croissanty
i winogrona.
Maj zakończyliśmy wspólnymi zabawami z rodzicami. 28 maja spotkaliśmy
się z naszymi bliskimi w przedszkolnym ogrodzie, gdzie po przedstawieniu części
artystycznej z okazji Dnia Mamy i Taty - oddaliśmy się zabawom i grom sportowym.
Spotkanie przebiegało w wyjątkowej atmosferze. Śmiechom i radości nie było końca. Jedyne
łzy wzruszenia pojawiły się w oczach mam, gdy te podziwiały otrzymane prezenty - serwetki
wyszyte małymi rączkami ich pociech. Oby tylko takie łzy dominowały w ich życiu!

MAJ W GRUPIE „MISIAKÓW”

W pierwszym tygodniu maja grupa „Misiaków” zapoznała się z etapami
powstawania książki w oparciu o wiersz „Drukarz” W. Ścisławskiego .
Dzieci wykonały pracę plastyczną „Moja książeczka”(wycinały, łączyły
kolorowe obrazki),przeliczały
elementy zbioru w zakresie 6
, odwzorowywały liczebności zbiorów za pomocą liczmanów oraz ruchu
w oparciu o zabawę dydaktyczną. Układały historyjkę obrazkową,
posługiwały się określeniami najpierw, potem, później oraz samodzielnie
wybierały instrumenty do akompaniamentu piosenki o wiośnie.
W kolejnym tygodniu „Misiaki” dowiedziały się czego roślina potrzebuje do wzrostu,
pracowały z obrazkiem „Wszystko wokół kwietnie” oraz wykonały pracę plastyczną
pt ”Kolorowy kwiat”. Na podstawie obrazka ”Drzewa i jego mieszkańcy” dzieci poznały
budowę drzewa, dowiedziały się jaka jest zależność pomiędzy światem roślin i zwierząt
wzbogacając swój słownik. Wykonywały prace porządkowe w kąciku zabaw oraz dbały

o porządek w miejscu pracy. W trakcie zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym,
bezpiecznie korzystały ze sprzętu ogrodowego.
W następnym tygodniu dzieci z grupy „Misiaków” rozmawiały na podstawie zdjęć mam,
swobodnie wypowiadały własne myśli, wrażenia, spostrzeżenia i odczucia związane z matką.
Pracowały z obrazkiem „Pomagamy mamie”, opowiadały treść, interpretowały określenia:
zgodna rodzina, wzajemna pomoc, podział obowiązków. Słuchały opowiadania
H.Bechlerowej „Nasze mamy pracują” -poznały zawody i narzędzia potrzebne do ich
wykonania. „Misiaki” W miesiącu maju intensywnie przygotowywały się do Święta rodziny.
Dzieci uczyły się ról, piosenek wykonywały laurki dla rodziców oraz drobne upominki, które
wręczyły rodzicom po występach. Uściski, buziaki oraz słodki poczęstunek –tak wyglądał
25 Maj w grupie „Misiaków”.
Pod koniec miesiąca dzieci wysłuchały opowiadania D.Hallner ”Nowe ubranie” poznając
placówki handlowe różnej branży, zgromadziły akcesoria charakterystyczne dla sklepów
różnych branż oraz układały historyjkę obrazkową „Skąd mleko trafia na nasze stoły?”.
Poznały „drogę” mlecznych produktów.”Misiaki” wykonały pracę plastyczną „Mój zdrowy
posiłek” ,samodzielnie przygotowywały pomoc do zajęć plastycznych. W trakcie zabaw
stolikowych zwracały uwagę na posługiwanie się umiarkowanym głosem.
Kochamy nasze mamy i naszych tatusiów
26 maja
Święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek.
Początki tego święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy
matki boginie, symbole płodności i urodzaju. W XVII wieku w Anglii powrócono do tej
tradycji pod nazwą niedziela u matki. Był to dzień wolny od pracy. Do tradycji należało
składanie matkom podarków, głównie kwiatów i słodyczy w zamian za błogosławieństwo.
Zwyczaj przetrwał do XIX wieku a ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu drugiej
wojny światowej.
Obecnie Dzień Matki obchodzony jest w 40 krajach. Termin obchodów jest bardzo
różny. Jednak najwięcej państw Dzień Matki obchodzi w maju. Najczęściej święto to pojawia
się w niedzielę danego miesiąca. Najwięcej państw obchodzi Dzień Matki w drugą niedzielę
maja i są to kraje: Niemcy, USA, Australia, Kuba, Hongkong, Indie, Filipiny czy też Peru,
natomiast w Polsce jako jedyni świętujemy je 26 maja.
23 czerwca
Jest to święto obchodzone corocznie, będące wyrazem szacunku dla ojców.
Dzień Taty po raz pierwszy obchodzono 19 czerwca 1910 r. w Spokane w USA. Obecnie
w różnych krajach świata obchodzone jest w różnych terminach. Polscy ojcowie pierwszy raz
świętowali w 1965r.
Dzień Ojca to piękne i zarazem bardzo ważne święto. Ma ono istotny wpływ
na budowanie więzi w rodzinie. Ojcowie uczą dzieci odwagi, dają pewność w życiu
i tłumaczą wszystkie niejasności. Z ust maluchów nie raz można usłyszeć: „A mój tata
powiedział, że...”jest to argument w każdym sporze, gdyż tata zawsze ma rację.

