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„…. SŁOWA OJCZYSTE”
..A w tej naszej ojczyźnie
Wiatr piosenkę nam gwiżdże.
Szumią kłosy i brzozy i sosny.
Lecz najmilszym w niej dźwiękiem
Polska mowa brzmi pięknie,
Słowa, które z tej ziemi wyrosły.
Na dzień dobry co rano,
Na wieczorne dobranoc
Są przy tobie dopóki nie uśniesz.
Niech śpiewają i płyną
Nad rodzinna krainą,
Niech w niej mieszka
I spokój i uśmiech.
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****************************************************
Uroczystości, uprzejmości, radości…

KARTKA Z KALENDARZA

Najważniejsze wydarzenia w przedszkolu

20.11.2020 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
25.11.2020 Światowy Dzień Pluszowego Misia
30.11.2020 Andrzejki- dzień wróżek i wróżbitów

Gazetkę redagowała: Sandra Przewoźnik, Bożena Niewienda
Koszt gazetki 1,0 zł

6.12.2020

Mikołajki (dzień czerwony).

21.12.2020

Pierwszy Dzień Zimy ( dzień niebieski)
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Mały badacz i odkrywca w przedszkolu…
Środowisko, w którym wychowujemy nasze dzieci w dużym stopniu różni się od tego, w
którym wychowywaliśmy się kiedyś. Internet, telewizja satelitarna, gry komputerowe, pięknie
wydane, kolorowe książeczki – wszystko to oddziałuje na umysły naszych dzieci. Dzięki
temu dzieci już od najmłodszych lat posiadają znacznie większy zakres wiedzy i informacji
niż my w ich wieku.
Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji
odkrywania
świata
poprzez
min.
ciekawe
eksperymenty
fizyczne
jak
i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia. Po
realizacji zajęć dzieci rozwiną swoje talenty, możliwości, zwiększając
tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie. Właściwości
zabawy badawczej można też rozpatrywać uwzględniając ogólne
cechy zabaw. A zatem zabawa badawcza jest działaniem swobodnym,
spontanicznym, gdyż dziecko podejmuje ją z własnej woli, aby
zaspokoić potrzeby poznawcze. Jest działaniem bezinteresownym, dla
dziecka
najważniejsze
jest
samo
działanie,
a korzyścią może być zaspokojenie potrzeby poznawczej. Czas w
zabawie badawczej jest ściśle uwarunkowany zjawiskiem, które dziecko bada, a rodzaj
badanego zjawiska określa teren zabawy. W zabawie uwidacznia się też cecha
powtarzalności. Dziecko nie tylko powtarza, i zapamiętuje określone czynności, lecz także
zdobyte doświadczenia wykorzystuje w innych sytuacjach.
Badaniu, obserwacji i odkrywaniu właściwości rzeczy i
zjawisk towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku
różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości
z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś
wniosku. Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze
sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny
wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.
Zachęcamy do wykonania z dzieckiem eksperymentu:
Jak nadmuchać balon bez dmuchania w niego?
Potrzebne materiały: ocet, soda oczyszczona, butelka, balon, lejek.
Przebieg doświadczenia: Na lejek nakładamy balon i wsypujemy do niego mniej więcej
łyżeczkę sody. Ściągamy balon z lejka a do butelki wlewamy ocet. Na butelkę nakładamy
balon i szybkim, zdecydowanym ruchem podnosimy balon.

Święto Niepodległości w Naszym Przedszkolu

"Biały orzeł spogląda z góry,
tu morze tam jeziora a tu są góry,
my swoją Reńską Wieś mamy ,
ale całą Polskę kochamy".
Miesiąc listopad to doskonały moment na przybliżenie
dzieciom treści narodowych, patriotycznych,
kształtowanie wśród nich uczucia miłości i przywiązania
do własnego kraju. W Naszym Przedszkolu także nie zabrakło zajęć o takiej
tematyce. Symbole narodowe, jak godło, czy flaga i kolory biało-czerwone dominowały
w przedszkolnej sali. Dzieci uczyły się wierszy i piosenek o swojej ojczyźnie.
Wykonywane prace plastyczne również obejmowały tematykę związaną z Polską
i symbolami narodowymi. Niezwykle ważne jest, by od najwcześniejszych lat budować
poczucie dumy, że jesteśmy Polakami i wszystko, co polskie jest dla nas ważne i bliskie
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Z okazji zbliżającego się Dnia Pluszowego Misia mamy
dla Was bajeczkę:

„Być dobrym jak chleb”
16 października „Biedronki” obchodziły światowy
Dzień Chleba. Celem zajęcia było poznanie
kolejnych etapów jego powstawania, począwszy od
siewu zboża poprzez zbiory i wypiek w piekarni.
Inauguracją całego zajęcia był własnoręczny wypiek
chleba w przedszkolu. Starannie połączyliśmy
wszystkie składniki i z niecierpliwością czekaliśmy
cztery godziny, by móc skosztować własnego
wypieku. Świeży, chrupiący chleb z masłem
smakował wszystkim tak bardzo, że dzieci prosiły
o dokładki.

Odważny kolorowy miś
Dawno, dawno temu, w odległej bajkowej krainie żyły sobie kolorowe misie. Każdy z nich
miał inny kolor, z którego był niezmiernie dumny. Jedne były żółte jak słońce, inne zielone
jak trawa jeszcze inne błękitne, pomarańczowe, szare i wiele, wiele innych. Wszystkie
misie żyły z sobą w niezwykłej harmonii i przyjaźni. Nigdy się nie kłóciły i zawsze
pomagały sobie nawzajem. Pewnego dnia jednak stało się coś, czego nawet najstarsze
misie nie pamiętały i nie potrafiły wytłumaczyć. Narodził się miś, który był zupełnie inny
niż wszystkie pozostałe. Nie miał on jednego koloru, ale jego futerko było pokryte
kolorowymi paskami. Wszyscy mieszkańcy krainy dziwili się niezmiernie, a gdy byli na
osobności śmiali się potajemnie z maluszka wytykając mu jego kolorowe paski. Lata
mijały, a miś rósł. Nie miał on wielu przyjaciół, a właściwie nie miał żadnego. Wszystkie
inne misie wolały trzymać się od niego z daleka ze względu na kolor jego futerka. Kiedy
nadszedł czas pójścia do szkoły, nie było odwrotu i smutny mały miś poszedł tam wraz z
rodzicami. Jednak kiedy przydzielano maluchy do ławeczek, okazało się, że nikt nie chciał
z nim siedzieć w jednej ławce. Nie mając wielkiego wyboru, wybrał tę w najdalszym kącie
i tam rozpoczął swą szkolną przygodę. Dni mijały, a on nadal pozostawał samotny.
Postanowił więc, że postara się zaprzyjaźnić z rówieśnikami, jednak wszystkie jego próby
kończyły się wyśmiewaniem i szturchańcami. Uczył się więc pilnie. Kiedy poznał literki i
nauczył się czytać okazało się, że bardzo to polubił i w każdej wolnej chwili czytał
wszystko co znalazł. Pewnego dnia jednak stało się coś, czego nikt się nie spodziewał, a co
odmieniło zupełnie jego życie. Dzień zaczął się jak zwykle od wypicia szklanki mleka w
szkolnej stołówce, a później wszyscy udali się do swoich klas na lekcje. Jednak po jakimś
czasie budynek niespodziewanie wypełnił się dymem. Okazało się, że w jednej z klas
wybuchł pożar. Wszystkie misie wpadły w panikę. Jedne uciekały korytarzami, inne przez
okna. Kiedy pani otworzyła drzwi wiodące na korytarz okazało się, iż gęsty dym blokuje
drogę ucieczki i zupełnie nic nie widać. Mimo, że pani próbowała uspokoić swych
podopiecznych, większość z nich rozpłakała się i nie słuchała nikogo. Wtedy mały
kolorowy miś wszedł na biurko i powiedział: posłuchajcie mnie, wiem co trzeba zrobić.
Zszedł z mebla i na czworakach podszedł do drzwi. Róbcie to co ja i idźcie za mną.
Pozostali nie mając innego wyboru ruszyli śladem "tęczowego" jak go żartobliwie
nazywali misia. W ten sposób udało im się wydostać z płonącego budynku i nikt nawet nie
został ranny. Kiedy strażacy ugasili pożar nie mogli się nadziwić odwadze małego misia i
wręczyli mu medal odwagi. Malec skromnie podziękował i już chciał wracać do domu,
kiedy nagle usłyszał za swoimi plecami gromkie brawa. Wszyscy mu dziękowali i pytali
skąd wiedział co robić. Wtedy odpowiadał, że przeczytał to w jednej z książek. Od tego
dnia mały kolorowy miś miał mnóstwo przyjaciół i już nigdy nie siedział sam w szkole. A
misie zrozumiały, że odmienność nie jest powodem, dla którego warto kogoś wyśmiewać.
(źródło: http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=1820)

630g mąki typ 650
1,5 łyżeczki soli
25g drożdży
1łyzka cukru
2 łyżki oleju
2 szklanki letniej wody
Zrobić zaczyn. Drożdże rozpuścić
w letniej wodzie, dodać cukier i 2
łyżki mąki. Zostawić na ok. 10
min przykryte ścierką.
Do miski przesiać mąkę dodać
sól, olej i wyrośnięte drożdże.
Wymieszać łyżką, przykryć
ściereczką i odstawić w ciepłe
miejsce na 1 godz.
Piekarnik nagrzać razem z
naczyniem żaroodpornym/ bez
termoobiegu do 220 st. Później
obniżyć na 200 st. Włożyć
uformowany chleb do nagrzanego
naczynia (przykryć) i piec 3o min.
Po tym czasie zdjąć pokrywkę i
piec jeszcze 20 min. Smacznego.

.

