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Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce kolejne, tym razem wiosenne i słoneczne
wydanie gazetki „Krasnalowych wieści”.
W dziale „Krasnalowe nowinki” znajdziecie Państwo bieżące
informacje z życia przedszkola. Dla Was także kolejne sprawozdania
z pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej napisane przez
nauczycieli poszczególnych grup.
Drogi Rodzicu, znajdź chwilkę czasu i poczytaj swojemu dziecku z
„Kącika literackiego” w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom.
„Kącik Myśliciela” przeznaczony jest dla naszych drogich
przedszkolaków.

Przyjemnej lektury
życzy
Krasnal Hałabała i zespół redakcyjny.

KRASNALOWE WIEŚCI

1. „Poranek Wielkanocny”

Poranek 28 marca był wyjątkowy dla naszego przedszkola, był to dzień uroczystości:
„Poranek Wielkanocny”. Celem tego wspólnego spotkania było przybliżenie dzieciom
zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych. Sala na ten moment była odświętnie
udekorowana. Dzieci z grupy „Jaskółki” pod okiem swoich pań przygotowały program
artystyczny. Mali aktorzy przebrani między innymi za wielkanocne zwierzątka (kurczaczki,
kury, koguta, baranka i zajączka) pięknie zaprezentowały wszystkim przedszkolakom i
pracownikom przedszkola wiersze i piosenki związane ze Świętami Wielkanocnymi, a
wszystkiemu towarzyszyła wspaniała, świąteczna atmosfera. Nie zabrakło nawet polewania
wodą! Mali artyści wręczyli pracownikom przedszkola własnoręcznie zrobione kartki
świąteczne wraz z życzeniami. Zajączek Wielkanocny nie zapomniał o naszych uroczych
przedszkolakach, specjalnie dla nich zostawił kosz pełen czekoladowych jajek. ☺

2. Dzień Zdrowego Czyściocha

Doskonale wiemy, że podstawowym zadaniem w nauczeniu dzieci świadomej
dbałości o higienę osobistą jest wyrobienie dobrych nawyków higienicznych. Aby
podstawowe czynności pielęgnacyjne stały się codziennością, dziecko musi wiedzieć, w

jakim celu je wykonuje, dlatego też 9 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień
Zdrowego Czyściocha”. Wszystkie przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem obejrzały
przedstawienie przygotowane przez grupę „Jagódek” – dzieci z zaciekawieniem śledziły
przemianę brudasów w tryskających zdrowiem czyściochów. „Jagódki” mówiły o tym, jak
właściwie dbać o higienę, a także zaprezentowały przepiękne układy taneczne. Pierwszym
zadaniem tego dnia był wspólny aerobik – dzieci z wielką radością ćwiczyły do energicznej
muzyki. Prowadzące „Dzień Zdrowego Czyściocha” – p. Monika i p. Agnieszka P.
przygotowały dla dzieci konkurs wiedzy na temat nawyków higienicznych i zdrowia.
Dzieciaki znakomicie poradziły sobie z trudnymi zagadkami!
Na sam koniec każdej grupie zostały wyznaczone zadania, z którymi poradzili sobie
bez problemu, dzięki już zdobytej wcześniej wiedzy. Każda grupa rozwiązała i wypełniła
przeznaczone specjalne dla nich karty pracy, następnie dzieci wspólnie nakleiły je na dużym
arkuszu papieru, który panie powiesiły w szatni, tak aby rodzice również mogli zobaczyć,
czego się nauczyliśmy. Dzięki swojej aktywnej postawie i znakomitemu wykonaniu
wszystkich zadań, każdy przedszkolak otrzymał tego dnia order „Zdrowego Czyściocha”.
Organizowany przez nasze przedszkole „Dzień Zdrowego Czyściocha” jest doskonałą formą
utrwalania zachowań prozdrowotnych, które zaowocują dobrymi nawykami w przyszłości.

3. Dzień Ziemi

23 kwietnia obchodziliśmy w przedszkolu „Dzień Ziemi”. W tym dniu wszystkie
przedszkolaki przyszły ubrane na zielono, na znak tego, że wszyscy chcemy, aby nasza
planeta była czysta i zielona. Nasze najstarsze przedszkolaki z grupy „Jarzębinek”
przygotowały dla nas przedstawienie o tematyce ekologiczno – przyrodniczej, dzieci
prezentowały piosenki i wiersze ekologiczne, mówiły o tym, jak należy dbać o naszą planetę.
Z racji tego, że każdy przedszkolak powinien wiedzieć, jak chronić przyrodę – panie
przygotowały dla dzieci mini-quiz ekologiczny. Wszystkie dzieci spisały się wspaniale i w
nagrodę każdej grupie zostały rozdane ordery „Przyjaciela Przyrody”. Na koniec wszystkie
przedszkolaki złożyły przyrzeczenie „Przyjaciela Przyrody”, którego będą przestrzegać.
Kolejnym punktem obchodów „Dnia Ziemi” było wykonanie grupowej pracy plastycznej –
ozdobienie planety Ziemi. Każda grupa wykonała zadanie, a prace można było oglądać w
szatni. To był niezwykle ciekawy dzień. Na długo pozostanie wszystkim przedszkolakom w
pamięci. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w ochronie naszego środowiska.

4. Sprawozdania nauczycieli

WITAMY W GRUPIE „JEŻYKÓW”!

Miesięczne sprawozdanie z pracy opiekuńczo – wychowawczo –
dydaktycznej

Nareszcie zakończyła się zima i możemy cieszyć się wiosną, która wreszcie do nas
dotarła. ☺ Choć zima zbyt sroga dla nas nie była, to cieszymy się, że już mamy wiosnę i
możemy wychodzić na spacery i do przedszkolnego ogródka.
Za nami podróż w kosmosie i rejs po innych planetach. Odwiedziliśmy planetę
Ziemia, utrwaliliśmy pory dnia: dzień – noc, wspólnymi siłami wybudowaliśmy rakietę do
której wsiadał kosmonauta i ruszył w kosmos. ☺

Odwiedziny w Afryce także były. ☺ Króla Lwa poznaliśmy osobiście podczas
zabawy. ☺ Był też wielki słoń z trąba, a także żyrafa fa – fa –fa, co wysoka jest jak szafa, a
także zebra bez pasków – wiec trzeba było jej je dorobić. Podczas tych zajęć rozpoczęliśmy
działania z nożyczkami.

Z wielkim krokiem i z przytupem przybył do nas marzec – czarodziej, nucąc piosenki
o tym, że „w marcu jest jak w garncu”, marzec obrodził także łąki w kolorowe kwiaty:
zawilce, sasanki, przebiśniegi i krokusy. Marcowa pogoda – kapryśna, więc ugotowaliśmy
pogodową zupę. ☺ I wreszcie pora na liczenie kwiatów przyszła i zabawy z piosenką pt.
„Kwiatki, bratki”. Marzec to czas gdzie rozpoczęliśmy nasze wyjścia na spacer w
poszukiwaniu wiosny, a także zajechaliśmy do Żor – do Żorskiego Centrum Regionalizmu,
gdzie pożegnaliśmy już zimę, a powitaliśmy wiosnę, topiąc Marzannę, a potem wspólnie z
innymi przedszkolakami ruszyliśmy do zabawy na II piętrze, gdzie spotkaliśmy skowronka,
jaskółkę i bociana, które obwieściły nam wiosnę. Skoro wiosna, to warto przypomnieć sobie
jak dbamy o zdrowie na przedwiośniu, pyszne zdrowe jedzonko zajadaliśmy, sport też
uprawialiśmy. Uczestniczyliśmy również w obchodach Dnia Zdrowego Czyściocha. Skoro o
zdrowiu poplotkowaliśmy, to przyszła pora na prace w ogrodzie. Zapoznaliśmy się z
narzędziami ogrodniczymi, rozwojem kwiatów, warunkami rozwoju roślin. Wiemy, jak dużo
zależy od słonka i deszczyku. ☺

Przykicał do nas też Zajączek z Pisklakami z wielkim koszykiem pisanek, zostawiając
nam czekoladowe jaja. Poznaliśmy tradycje wielkanocne, a także wykonaliśmy owieczki na

drobne prezenty dla Rodziców. Uczestniczyliśmy także w warsztatach malowania jaj na szkle.
☺ Bardzo się cieszyliśmy z czasu spędzonego z Rodzicami i Najbliższymi.

Ledwo wróciliśmy po Świętach do przedszkola i z Paniami ruszyliśmy do Sali Zabaw
„Alicja w Krainie Czarów”. A tam już zabawa pełną parą. Kulki, drabinki, autka, zjeżdżalnie,
a nawet malowanie twarzy.

Kilka dni później znaleźliśmy się w Rudzie Śląskiej w Grocie Solnej, gdzie podczas
inhalacji bawiliśmy się solą. ☺

Pogaduchy o zwierzętach wiejskich za nami, farma odwiedzona, przyszła pora na
wspominki o bajkach i rozważania o Ziemi, w trosce o nasze środowisk i udział w obchodach
Dnia Ziemi.

Przed nami kolejny wyjazd w maju, tym razem odwiedzimy Strażaków i pojedziemy
do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej do Szopienic.
Uczestniczyliśmy w przyjezdnym teatrzyku pt. „Kaczka Dziwaczka”, a także w
koncercie muzyki klasycznej, gdzie poznaliśmy działanie akordeonu.

Każdego dnia dobrze się bawimy w sali, a ostatnimi czasy coraz częściej w ogrodzie.
Niemal każdy przedszkolak potrafi odnaleźć swoją wizytówkę z imieniem i nazwać pierwszą
literę imienia. Liczymy, porównujemy wielkości, kształty, kolory, kolorujemy, wycinamy,
lepimy oraz malujemy.

A małymi kroczkami przygotowujemy się do Uroczystości Dnia Mamy i Taty, na
które już Was serdecznie zapraszamy. ☺

Do usłyszenia w kolejnych „Krasnalowych Wieściach”.

Pozdrawiamy, „Jeżyki” z p. Moniką i p. Jolą ☺

WITAMY PONOWNIE W ,,JABŁUSZKACH”!

… czyli kolejne sprawozdanie z pracy
wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w grupie 3, 4-latków

Witamy w kolejnym, tym razem wiosennym wydaniu ,,Krasnalowych wieści”. W
marcu i w kwietniu w naszym przedszkolu miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń.
Zapraszamy do lektury!
Na początku marca odbyły się w naszej grupie warsztaty szycia organizowane przez
,,Symfonię szycia”. Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się krawiec oraz poznały narzędzia
krawieckie. Każdy uczestnik mógł wykonać swoją własną maskotkę – sowę. ☺ Zajęcia
bardzo podobały się dzieciom, a maskotki znalazły swoje zastosowanie między innymi
podczas… odpoczynku poobiedniego. ☺

Mogliśmy również obejrzeć bajkę o Kaczce Dziwaczce, wystawianą przez Panią
Edytę z Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Chorzowie za pomocą Teatrzyku
Kamishibai. Na pewno zastanawiacie się co to za teatr? ☺ Jest to tradycyjna japońska sztuka
opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach,
wsuwanych do małej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę „sceny”. Każda
plansza przedstawiała nowy i niezwykle ciekawy fragment opowieści.

14 marca w naszym przedszkolu „Jabłuszka” mogły obejrzeć bajkę, również o
,,Kaczce Dziwaczce”, wystawianą przez teatrzyk, który przyechał do nas z Krakowa. Bajka
dostarczyła nam wiele radości i śmiechu. ☺ Aktorzy świetnie wczuli się w swoje role, a tym
samym bardzo dobrze przekazali nam treść pouczającej bajki.

Natomiast

15 marca wzięliśmy udział w warsztatach wielkanocnych. Grupa

„Jabłuszek” wykonała wielkanocne, szklane jajka. Każdy uczestnik mógł pomalować jajko
według własnego pomysłu. Po skończonym malowaniu jajka zostały odstawione do specjalnej
maszyny, która je wysuszyła. Kiedy prace były już gotowe, każdy przedszkolak mógł zabrać
je do domu.

Pod koniec marca z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych już po raz kolejny
odbył się w naszym przedszkolu „Poranek Wielkanocny”. W tym roku przedstawienie
przygotowała grupa ,,Jaskółek” wraz z panią Kasią i panią Agnieszką P. Dzieci przypomniały
nam, czym są święta wielkanocne i co symbolizują. Dowiedzieliśmy się także, czym są

pisanki oraz czym jest śmigus-dyngus.

Mogliśmy się też o tym przekonać poprzez….

symboliczne polanie wodą przez przepięknie przebranych dyngusiarzy. ☺ Na koniec tej
niezwykłej uroczystości przykicał do nas zajączek i każde dziecko obdarował pysznym
czekoladowym jajkiem. ☺

W miesiącu marcu dowiedzieliśmy co oznacza przysłowie ,,W marcu jak w garncu”
oraz z czym naprawdę jest ono związane, dowiedzieliśmy się również, jak dbać o nasze
zdrowie na przedwiośniu oraz szukaliśmy pierwszych oznak wiosny. W ostatnim tygodniu
miesiąca skupiliśmy się na tematach związanych ze Świętami Wielkanocnymi. W dalszym
ciągu bawimy się wizytówkami z naszymi imionami. Dzieci potrafią rozpoznać imiona już
prawie wszystkich kolegów. ☺

9 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się Dzień Zdrowego Czyściocha. Była to
uroczystość zorganizowana dla wszystkich przedszkolaków. Poprowadziły ją pani Monika i
pani Agnieszka. P. Dzieci obejrzały przedstawienie o ,,Czarownicy Agacie” przygotowane
przez grupę ,,Jagódek”, poprzez które dowiedziały się jak dbać o czystość i higienę.
Przedszkolaki wykonały ćwiczenia przy muzyce oraz zaśpiewały piosenkę pt. ,,Mydło

wszystko umyje”. Odbył się także konkurs zagadek oraz quiz gdzie nagrodą była miska pełna
zdrowych owoców. ☺ Na koniec każda grupa dostała zadania do wykonania w sali. Efekty
pracy można było zobaczyć w holu przedszkola.

17 kwietnia ponownie naszą grupę odwiedziła pani Edyta z Pedagogicznej Biblioteki
z Chorzowa. Teatrzyk Kamishibai tak nam się spodobał, że nie mogliśmy odmówić sobie
kolejnego spotkania. ☺ Tym razem witaliśmy wiosnę razem z Krasnalem Hałabałą, z
zaciekawieniem słuchaliśmy opowiadania o naszym krasnalu, poznaliśmy historyjkę małego
groszku i mogliśmy wykazać się naszą wiedzą przyrodniczą, ponieważ znaliśmy prawie
wszystkie zwiastuny wiosny! ☺

23 kwietnia przyszła pora na uroczystość „Dnia Ziemi”, dzięki której dajemy wyraz
naszej troski o środowisko. W tym dniu wszystkie „Jabłuszka” przyszły do przedszkola
ubrane na zielono, na znak tego, jak bardzo ważna jest dla nas nasza planeta.
Bardzo dobrze odpowiedzieliśmy na zagadki w mini-quizie ekologicznym, dzięki
czemu każdy z nas otrzymał order „Przyjaciela Przyrody”. Na koniec wszystkie „Jabłuszka”
złożyły przyrzeczenie „Przyjaciela Przyrody”. Kolejnym zadaniem w trakcie obchodów

„Dnia Ziemi” było wykonanie grupowej pracy plastycznej – ozdobiliśmy Ziemię najpiękniej,
jak tylko potrafiliśmy. ☺

W marcu i kwietniu ponownie odwiedziliśmy pobliską bibliotekę. Pani Kasia
przeczytała nam interesujące książki, zachęcając tym samym do odwiedzania biblioteki razem
z rodzicami. ☺ W marcowych zajęciach poznaliśmy czasopisma dla dzieci, a w kwietniu
tematem przewodnim byli piraci. Ahoj! ☺

Bardzo cieszymy się, że w końcu przyszła do nas wiosna, a piękna pogoda pozwoliła
nam na spacery po okolicy i zabawę na przedszkolnym podwórku. Mamy nadzieję, że taka
pogoda zostanie z nami na dłużej. ☺

W kwietniu przenieśliśmy się w Kosmos i złożyliśmy wizytę zielonym ufoludkom,
odwiedziliśmy zwierzęta z wiejskiej zagrody oraz poznaliśmy zawód ogrodnika.
Rozmawialiśmy również o tym, jak dbać o naszą planetę z okazji przypadającego 22 kwietnia
Dnia Ziemi. ☺

Zapraszamy na kolejne wydanie naszej gazetki już w czerwcu. ☺
Do zobaczenia wkrótce!
p. Ania, p. Agnieszka i p. Magda ☺

WITAJCIE, SYMPATYCY „JAGÓDEK”,
czyli miesięczne sprawozdanie z pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.

Witajcie ponownie sympatycy krasnala Hałabały i „Jagódek”!!! Kolejne
wiosenne miesiące za nami. Wyjątkowy tydzień, bo upłyną nam na przygotowaniach
i rozmowach w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Rozmawialiśmy
na temat zwyczajów i potraw świątecznych. Podczas warsztatów świątecznych pięknie
malowaliśmy szklane jajeczka. Wielkanocne tradycje utrwaliliśmy podczas spotkania z całą
przedszkolną rodzinką na „Poranku Wielkanocnym”. Dla swoich rodzin przygotowaliśmy
z pomocą naszych pań wielkanocne zajączki, pisanki, kurczątka. Dla przedszkolaków
z zaprzyjaźnionych przedszkoli zrobiliśmy i wysłaliśmy kartki świąteczne.

Warsztaty Wielkanocne

„W marcu jak w garncu”. Nawet krasnal Hałabała zauważył, że pogoda była bardzo
zmienna. Aby się nie przeziębić należało pamiętać o odpowiednim stroju: lżejszym w ciepłe
dni i cieplejszym w chłodne. Poznaliśmy różne zjawiska pogody i ich symbole. Z największą
radością zaznaczaliśmy słonko zwłaszcza kiedy obchodziliśmy Dzień Słońca. W tym dniu
dominował kolor żółty. A ileż było radości, kiedy każdemu wręczono słoneczną opaskę
i nadała miano Dobrego Promyka Słonka.

Dzień Słońca

Poznaliśmy piosenkę o słonku, wiośnie i kurczątkach. Graliśmy na instrumentach
perkusyjnych: bębenku, tamburynie oraz grających pisankach. Metodą Batii Stauss aktywnie
słuchaliśmy muzyki klasycznej. Podczas koncertu muzyki klasycznej słuchaliśmy utworów
wykonanych na akordeonie. Aktywnie i z radością uczestniczyliśmy w ok. 50 zabawach
muzycznych, tanecznych metodą Dyscyplina bez nakazów.

Ulubione tańce

Na zajęciach plastycznych malowaliśmy farbami, wycinaliśmy nożyczkami, lepiliśmy
z plasteliny. Przygotowaliśmy kilka prac na konkursy plastyczne. Warsztaty Symfonii Szycia
dały nam możliwość uszycia pięknych sówek.

Symfonia Szycia
Podczas marcowego tygodnia wcieliliśmy się w rolę dzikich zwierząt. Poznaliśmy
wygląd i zwyczaje niektórych zwierząt: słonia, zebry, małpek.

Dzikie zwierzątka
„Dzień Wody” był znakomitą okazją do zabaw ze Zdrojkiem. Zaobserwowaliśmy,
że wody potrzebują nie tylko ludzie, ale również, zwierzęta, rośliny. Pamiętamy, że jest
cennym skarbem i staramy się ją oszczędzać.
Na co dzień, żeby było bezpiecznie wybraliśmy się busem do Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do Dąbrowy Górniczej. Kolejny raz przypomnieliśmy
sobie o zasadach bezpieczeństwa podczas podróży czy zabawy. Podczas wizualizacji ruchu
drogowego znakomicie wykazaliśmy się znajomością zasad przechodzenia przez jezdnię.
Podczas zajęć również uczyliśmy się udzielania pierwszej pomocy.

Wycieczka
Dla zdrowia codziennie w przedszkolu ćwiczyliśmy. Sporo spędzaliśmy czasu
w ogrodzie przedszkolnym. Dowiedzieliśmy się, jakie produkty mają najwięcej witamin.
Wraz z Kasią Wiewiórką dbaliśmy o higienę, zwłaszcza pamiętaliśmy o systematycznym
szczotkowaniu

zębów.

Aktywnie

uczestniczyliśmy

w Dniu

Zdrowego

Czyściocha

wystawiając przedstawienie promujące zdrowy styl życia.

Przedstawienie grupy „Jagódek”
A w międzyczasie naszą salę opanowała czekolada. Każdy z nas wie, że nie ma
lepszego i bardziej skutecznego lekarstwa na złe samopoczucie niż pyszna, prawdziwa,
czekolada. Wspaniałe jest to, że czekolada nie tylko poprawia humor, ale zawiera mnóstwo
substancji, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie! Zabawa w „Kocie języczki”

z czekoladą sprawiła nam wiele radości. Malowaliśmy piękne i smaczne czekoladowe obrazy
na waflach, które z przyjemnością potem kosztowaliśmy.

Dzień Czekolady
Porządkowaliśmy również nasz kącik książek. Niektórzy z nas przystąpili
do wiosennej zbiórki dla Domu Samotnych Matek z dziećmi w ramach kampanii „Cała
Polska czyta dzieciom”. Za złożone książeczki bardzo wszystkim DZIĘKUJEMY.
Był także czas, żeby spotkać się z Panią Kasią i poznać nowych bohaterów książek.
Tym razem wcieliliśmy się w rolę piratów i wraz ze Szczurkiem zmagaliśmy się na pokładzie
statku zwijając liny.

Piraci
Kolejne wspaniałe przeżycia podczas teatrzyku „Kaczka Dziwaczka”.

Teatrzyk

Na zielono świętowaliśmy z innymi grupami Dzień Ziemi. Krasnal Hałabała
był z nas dumny, że tak kochamy przyrodę.
Na co dzień z krasnalem Hałabałą odszukujemy wizytówki imion swoje i kolegów.
Zaprezentowano nam alfabet od A do T.
Poznaliśmy cyfry 1-6. Zabawy matematyczne kształciły u nas świadomość ciała,
określania położenia przedmiotów, segregowania, oraz kształtowanie umiejętności liczenia.
I jeszcze trochę przeżyć i niesamowitych doznań podczas urodzin w naszej grupie.
Naszym Solenizantom: Lence F., Lence K., Agatce O., Julce N., Zuzi, Jagódce i Jerzykowi
życzyliśmy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. ☺
Czas na zabawie i nauce z krasnalem Hałabałą upłynął nam bardzo szybko i ciekawie,
a przed nami niesamowite wydarzenia w maju:
•

22 maja o godz.16:30 - Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty,

•

28 maja wycieczka do Świerklańca z okazji Dnia Dziecka.

Do zobaczenia,
Pani Agnieszka i Pani Renia z grupą „Jagódek”.

WITAMY SERDECZNIE MIŁYCH
CZYTELNIKÓW „JASKÓŁEK”

Witamy wszystkich czytelników ,,Krasnalowych wieści”. W marcu i kwietniu w
naszym przedszkolu miało miejsce wiele interesujących wydarzeń. Zapraszamy do
przeczytania najnowszego wydania naszej gazetki.

5 marca odbyły się warsztaty szycia organizowane przez ,,Symfonię szycia”. Dzieci
dowiedziały się, kim jest krawiec oraz poznały narzędzie krawieckie. Każdy uczestnik mógł
wykonać swoją własną maskotkę – sowę. ☺ Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, a sowy
zyskały ich sympatię. Będą wspaniałą pamiątką. ☺ Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z
warsztatów.

Mogliśmy również obejrzeć bajkę o Kaczce Dziwaczce, wystawianą przed Teatrzyk
Kamishibai. Czy wiecie co to za teatr? ☺ Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania
historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej,

drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę ekranu. Każda plansza przedstawiała
fragment opowieści.

14 marca w naszym przedszkolu dzieci mogły również obejrzeć bajkę O ,,Kaczce
Dziwaczce”, wystawianą przez aktorów z Krakowa. Bajka dostarczyła nam wiele radości i
śmiechu. ☺ Poniżej zdjęcia z teatrzyku. ☺

15 marca wzięliśmy udział w warsztatach wielkanocnych. Grupa „Jaskółek”
wykonała wielkanocne witraże. Każdy uczestnik mógł pomalować witraż według własnego
pomysłu. Po skończonym malowaniu witraże zostały odstawione do specjalnej maszyny,
która wysuszyła je. Kiedy prace były już gotowe, każdy przedszkolak mógł wziąć je do domu.
Dzieciom bardzo podobało się malowanie wielkanocnych witraży. ☺ Dziękujemy!

19 marca natomiast odbył się w ramach Dni Otwartych pochód przedszkolaków po
osiedlu. Akcja ta miała na celu promowanie przedszkola i zachęcenie rodziców do
odwiedzenia naszej placówki. Grupa „Jaskółek” reprezentowała nasze przedszkole. ☺

Dzień po tym wydarzeniu odbyły się Dni Otwarte oraz warsztaty dla dzieci i
rodziców. Można było zwiedzić przedszkole, poznać nauczycieli i dowiedzieć się ważnych
informacji o naszym przedszkolu. ☺ Warsztaty plastyczne i muzyczno- ruchowe przyciągnęły
szczególnie najmłodsze dzieci.

Po koniec marca z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych już po raz kolejny
odbył się w naszym przedszkolu Poranek Wielkanocny. Grupa Jaskółek przygotowała
piękne przedstawienie na temat zwyczajów wielkanocnych. Dzieci przypomniały nam, czym
są te święta i co symbolizują. Dowiedzieliśmy się co to są pisanki oraz czym jest śmigus
dyngus. ☺ Wszyscy zgromadzeni zostali…polani wodą. ☺ Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z
tej uroczystości.

W marcu i kwietniu odwiedziliśmy pobliską bibliotekę. Pani Kasia opowiedziała nam
o czasopismach dla dzieci oraz o piratach. Zachęciła do wspólnego czytania w domu i do
odwiedzania biblioteki. ☺

W marcu zastanawialiśmy się co znaczy przysłowie ,,W marcu jak w garncu”,
zadbaliśmy o swoje zdrowie na przedwiośniu oraz mówiliśmy o zwyczajach i tradycjach
wielkanocnych.
9 kwietnia obchodziliśmy Dzień Zdrowego Czyściocha. Z tej okazji obejrzeliśmy
występ grupy ,,Jagódek” pt. ,,Czarownica Agata” i zaśpiewaliśmy piosenkę dotyczącą
zdrowia. Mogliśmy również poćwiczyć wspólnie przy energicznej muzyce. ☺ Osoby z grupy
rozwiązywały zagadki na temat zdrowia i utrzymywania czystości. Każda grupa otrzymała
zestaw zadań do wykonania w sali. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy order. ☺

11 kwietnia wzięliśmy udział w Turnieju Sportowym zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Dzielnie stawiliśmy czoła
pozostałym przedszkolom, a nasi reprezentanci mimo, że jedni z młodszych na zawodach,
dzielnie startowali w konkurencjach. W efekcie czego nasza grupa zajęła II miejsce!!!
Gratulujemy! ☺

Szkołę SP 58 odwiedziliśmy ponownie, biorąc udział w przeglądzie Małych Form
Teatralnych. ☺ Miło było zobaczyć naszych starszych kolegów - absolwentów naszego
przedszkola. A przedstawienia nagrodziliśmy gromkimi brawami. ☺

23 kwietnia odbył się Dzień Ziemi. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki zebrały się w
sali „Jabłuszek”, aby wziąć udział w uroczystości. W tym dniu każde dziecko ubrane było na
zielono, a w sali wspólnie braliśmy udział w quizie oraz mieliśmy okazję oglądać ekologiczne
przedstwaienie „Jarzębinek”.
Piękna pogoda pozwoliła nam na zabawę w przedszkolnym ogrodzie oraz na spacery
po okolicy ☺

W kwietniu rozmawialiśmy o ochronie zwierząt oraz o tym co robić, aby być
zdrowym. Przenieśliśmy się też do krainy bajek i wspólnie poznawaliśmy nowych bohaterów.
Poznaliśmy litery: Ł, M, N, O, P, R, S. Wybieraliśmy króla i królową litery oraz bawiliśmy
się naszymi wizytówkami imion wg metody I. Majchrzak. Poznaliśmy również cyfry 8 i 9. ☺

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie naszej gazetki. ☺

Wychowawczynie: Katarzyna Orłowska, Agnieszka Podgórska

Witajcie Przyjaciele grupy „Jarzębinki”
czyli sprawozdanie z pracy
wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznej w grupie 5, 6-latków.

Witajcie przyjaciele „Krasnalowych wieści”! Witamy Was w wiosennym nastoju
pełnym optymizmu, radości i wiosennego słońca. Kolejne miesiące już za nami sięgnijmy
pamięcią do tego co się wydarzyło od Naszego poprzedniego spotkania. ☺ Sięgnijmy
pamięcią do miesiąca marca…
Zaraz na początku marca uczestniczyliśmy w zajęciach krawieckich. Przypomnieliśmy
sobie zawód krawcowej i wszystkie potrzebne jej rekwizyty do pracy. Pani Magda przyniosła
nam maszynę do szycia i powiedziała, że dziś jest wyjątkowy dzień.

Każdy

z przedszkolaków stanie się krawcem i uszyje sam swoja sówkę. Początkowo byliśmy
przerażeni… „ale jak” po kilku minutach przerażenie przeszło w fascynację i wielką radość.
Efekty naszej pracy rodzice mogli podziwiać w domu, bo każdy swoją sówkę zabrał do domu.

Dzieci uczestniczyły w teatrzyku Kamishibai. Jest to alternatywną formę czytania,
która umożliwia jeszcze większe pobudzanie wyobraźni dzieci, skupiających się głównie
na obrazkach. Forma małego spektaklu teatralnego rozwija wyczucie języka, poszerza
słownictwo, a jednocześnie bawi i uczy, zabierając uczestników w podróż do magicznej
krainy teatru i literatury równocześnie. Największą różnicą między kamishibai a książką
z obrazkami jest format ilustracji. Karty A3 umożliwiają udział w zajęciach większej grupie
dzieci.

Dzieci z naszej grupy wzięły udział w Dniu Nauki i Techniki w Szkole Podstawowej nr 66.
Poznały różnego rodzaju doświadczenia chemiczne z wodą, miały możliwość pobawienia się na sali
gimnastycznej, na sali doświadczeń. Grały w różnego rodzaju gry i zabawy.

W miesiącu marcu odwiedziła nas też Teatr z Krakowa z bajką pt. „Kaczka Cudaczka.”

Pani Kasia również zapraszała nas do Biblioteki na ciekawe zajęcia. Zobaczcie sami☺

Miesiąc marzec to również w naszym przedszkolu DNI OTWARTE. Pogoda nam nie
dopisała i nie uczestniczyliśmy w pochodzie ulicami Osiedla Tysiąclecia. W drugim dniu Dni
otwartych uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych. Dzięki takim
inicjatywom można się nawzajem poznać z rodzicami z innej grupy, „odkryć” swój ukryty
talent plastyczny, a jednocześnie spędzić miło czas na wspólnej zabawie ze swoim dzieckiem.

Krasnal Hałabała wprowadził nas w tematykę wiosenną i jej charakterystycznych
zjawisk atmosferycznych. Staraliśmy się odnaleźć jej pierwsze oznaki: kwiaty, młoda trawa,
przyloty ptaków, pąki na drzewach. Wyjaśniliśmy sobie znaczenie symboliki marzanny.
Poznaliśmy charakterystyczne cechy pierwszych kwiatów wiosny: przebiśnieg, krokus,
sasanka, zawilec. Poznaliśmy piosenki o wiośnie, wykonaliśmy prace plastyczne, które były
prezentowane w holu. Bawiliśmy się przy różnych zabawach związanych z tematyka
wiosenną. „W marcu jak w garncu” - Krasnal Hałabała zwrócił nam uwagę na odpowiedni
strój

podczas

spacerów,

a

szczególnie

na

zakładanie

odpowiedniego

obuwia.

Przygotowaliśmy przepis na deser marcowy. W deserze pojawiły się dość nietypowe
składniki jak: deszcz, chmury, słońce, wiatr, zachmurzenie, grad, śnieg. Ale dzięki temu
przepisowi poznaliśmy różne stany atmosferyczne pogody: raz było ciepło, za moment zimno
i chłodno. Dzięki zabawom słownym rozwijaliśmy pomysłowość, ćwicząc narządy mowy.
Kwiecień plecień… Początek kwietnia to przygotowania do Świąt Wielkanocnych.
Rozmawialiśmy na temat potraw świątecznych, zdrowego odżywiania, tradycji związanych ze
świętami. Wykonywaliśmy „kurczaczki z jajka styropianowego”. Uczestniczyliśmy również
w wielkanocnych warsztatach - malowania witraży na szkle - każdy z nas mógł spróbować
własnych sił. ☺ Grupa „Jaskółek” wystawiła przedstawienie o tradycjach wielkanocnych, a
zajączek przyniósł nam słodki upominek.

Według Praw dziecka, mają one prawo do zdrowia poprzez dbanie o higienę. Dzieci
uświadomiły sobie potrzebę używania przyborów toaletowych. Członkowie „Klubu
wiewiórka” przypomnieli wszystkim o konieczności dbania o higienę jamy ustnej. Aktywnie
uczestniczyliśmy w Dniu Zdrowego czyściocha, promując z innymi grupami zdrowe
odżywianie.

Obchodząc Światowy Dzień Ziemi wszyscy z zapałem podejmowali wyzwanie
obiecując, że będą robić wszystko, aby nasza planeta była czysta, zielona i przestała
przypominać wielkie wysypisko śmieci. Nasza grupa wystawiał przestawienie o „Królewnie
Śmieszce i Ekoludkach” dla całego przedszkola. A Pani Ania poprowadziła z dziećmi quiz, w

którym dzieci odpowiadały na pytania, jak należy dbać o Ziemię. Na zakończenie złożyliśmy
uroczyste ślubowanie. ☺

Zostaliśmy również zaproszeni na zawody sportowe do szkoły nr 66. Mogliśmy
spróbować swoich możliwości w różnorodnych konkurencjach sportowych. Najważniejsza
była dla nas dobra zabawa i współpraca w zespole.

Mieliśmy też solenizantów w grupie: Krzysia i Agatkę, którym dziękujemy za słodkości. I
życzymy spełnienia marzeń. ☺

Możemy się też pochwalić…. Kalinka reprezentowała nas na konkursie
recytatorskim, a Adaś i Weronika na konkursie wiedzy o Ruchu Drogowym - zdobyliśmy I
miejsce. ☺
Jak widać wiele się u nas dzieje a przed nami wiele jeszcze przygód, zabaw i
niespodzianek… Zapraszamy do kolejnego numeru.

Panie Małgosie z Jarzębinkami

„Kącik myśliciela”

Źródła:
https://klikankowo.jimdo.com/pomoce-scholaris/pory-roku/wiosna/
https://www.buliba.pl/
http://bibliotekagigant.blogspot.com/
http://boberkowy-world.blogspot.com/
https://miastodzieci.pl/

„Kącik literacki”
– poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato

B. Forma, „Wiosenny spacer”
Ania idzie z mamą do parku. Nagle na gałęzi ćwierka wróbel.
- Popatrz jaki wesoły, chyba chce nam coś pokazać - mama wskazuje na
małego, szarego ptaszka.
Zatrzymują się obok gęstych krzaków. Wkoło widać jeszcze białe płaty śniegu.
Nagle wzrok dziewczynki pada na kolorowe plamy.
- Co to takiego?
- To krokusy.
- Jakie piękne i delikatne - Ania z zaciekawieniem przygląda się fioletowym
i żółtym kwiatkom.
Ptaszek pofrunął na gałązki leszczyny. Szybko ruszyły za nim.
- Jakie śmieszne, żółte kłębuszki - śmieje się Ania delikatnie ujmując zwisający
puszek. Palce robią się żółte.
- To pyłek leszczynowych kotków. Tam dalej popatrz, widać wierzbowe bazie.
Szare i miękkie jak aksamit.
Po chwili stają nad brzegiem stawu. Piękny niebieski dywan tworzą główki
niezapominajek.
- Zrobię bukiet dla pani - Ania rusza w kierunku kwiatów.
- Zostaw proszę. Niech wszyscy się nimi cieszą i zobaczą jakie są piękne.
W wazonie szybko zwiędną i trzeba będzie je wyrzucić - prosi mama.
Dziewczynka zastanawia się przez chwilę.
- Hm, masz rację.
Wróbel świergota wesoło. Chyba cieszy się, że Ania nie zerwała kwiatów.
Powoli wracają do domu, przyglądają się pąkom na drzewach. W miejscach,
gdzie słonko mocno przygrzewa i śnieg topnieje, pojawia się zielona trawa.
Mama tłumaczy Ani.
- Niedługo pojawią się pierwsze listki. Ptaki wrócą z ciepłych krajów i zaczną

budować sobie gniazda. Dni są coraz dłuższe i słońce mocniej grzeje. Wszyscy
cieszą się, że nastała wreszcie wiosna.

B. Forma, „Miś i słoneczko”
Zabrał miś duży koszyk i poszedł do sadu pozbierać jabłka, które spadły
z drzew.
- Dzień dobry - usłyszał miły głosik. Słoneczko wyjrzało zza chmurki
i ogrzało misia swoimi ciepłymi promykami.
- Witaj słoneczko - miś spojrzał w górę. - Och, jak bym chciał mieć tyle
wolnego czasu. Spacerować po niebie i spoglądać na cały świat.
- Misiu - oburzyło się słoneczko. - Ja przez cały rok ciężko pracuję. Wczesną
wiosną, kiedy wszędzie jest dużo śniegu ogrzewam ziemię, żeby obudzić
rośliny. Przez całe lato wysyłam promyki, wtedy wszystko rośnie i dojrzewa.
Świecę dzieciom w czasie wakacji, kiedy kąpią się w morzu i jeziorze.
Czasami zakryje mnie chmurka, ale szybko zamienia się w kropelki deszczu i
spada na ziemię. Woda jest potrzebna roślinom, żeby dobrze rosły. A czy
wiesz, dlaczego jabłka, które zbierasz są takie czerwone?
- Nie - odparł miś.
- Właśnie moje promyki tak długo je ogrzewają, aż stają się zupełnie dojrzałe
i spadają z drzewa. Teraz będziesz je mógł ze smakiem zjeść.
- Przepraszam słoneczko - rzekł miś. - Nie chciałem cię obrazić. Zresztą
bardzo lubię, kiedy świecisz. Wtedy na świecie jest wesoło, śpiewają ptaki,
ludzie mają dobre humory i wszyscy się cieszą, że jesteś. Dlatego bardzo cię
proszę nie odchodź. Dni są coraz krótsze, więc i tak widzimy się coraz mniej.
- Dobrze, już dobrze - słoneczko obsypało misia promykami.
- Wcale się nie gniewam - zerwało dla misia piękne czerwone jabłuszko. - To
dla ciebie na pamiątkę naszego miłego spotkania.
- Bardzo, bardzo dziękuję - Miś pomachał łapką do słoneczka.

B. Forma, „Żabka”
Zielona żabka nad stawem mieszkała. Siadała na olbrzymim liściu i wciąż
rozmyślała.
- Ach, jaka jestem brzydka, zielona, jak glony w stawie. Nie wyglądam wcale
ciekawie. Kto taką brzydką zechce mieć żonę. Dlaczego wszystko mam takie
zielone!
W pobliżu żabki ważka usiadła. A żabka rzecze:
- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, barwy jej bardzo mnie
zachwycają.
Nagle biedronka się pojawiła.
- Czemu się smucisz sąsiadko miła? Bezchmurne niebo, piękna pogoda a w
stawie czysta i chłodna woda.
- Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam
nieszczęśliwa w swojej zieleni, kolor mój nigdy już się nie zmieni.
Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy.
- Jak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami.
We wszystkie strony zerka ciekawie.
- Och, może żabka siedzi gdzieś w trawie. Pora śniadania właśnie nastała,
drobna przekąska by się przydała.
Żabce serduszko mocno zabiło.
- Kiedy mnie ujrzy nie będzie miło. Widok bociana to nie zabawa. Dobrze,
że wkoło zielona trawa. Teraz rozumiem - barwa zielona, specjalnie dla mnie
jest przeznaczona. Trudno mnie dostrzec zatem bocianie, chyba gdzie indziej
zjesz dziś śniadanie.

Wiersze – B. Forma
„Czysta woda”
Czysta woda to dar natury,
dbać o nią wszyscy musimy.
Nieważne czy to strumyk czy rzeka,
czy ciemne morza głębiny.
Słońca promienie kąpią się w wodzie,
lśnią srebrną łuską ryby.
Kiedy deszcz pada - oddycha ziemia,
wodę piją rośliny.
Woda to życie - zatem pamiętaj
zadbaj by czysta była.
Kiedy na ziemi wody zabraknie
to ziemia nie będzie żyła.

„Czyścioch”
Mam kubek i szczotkę
zęby często myję.
Mydłem i ciepłą wodą
myję uszy i szyję.
Potem je dokładnie
wycieram ręcznikiem puszystym,
bo najważniejszym dla mnie,
to być pachnącym i czystym.

„Na wesoło”
Jak nazywają się małe sowy które mówią ,,TAK''
TAKSÓWKI
😊
Jak się nazywa płacz małego raczka?
WYCIERACZKA
😊

Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem rozkazującym.
- Wio!
😊

Przychodzi skrzat do apteki i mówi do aptekarki:
- Poproszę aspirynę.
- Dobrze ... zapakować?
- Nie dziękuję, poturlam.
😊
Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
😊

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Rodzicom za otrzymane chusteczki higieniczne mokre oraz
suche, a także za papier ksero. ☺
Wdzięczne Pani Monika i Pani Jola z grupy „Jeżyków”.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za chusteczki higieniczne mokre oraz suche,
a w szczególności dziękujemy Rodzicom Zuzi, Ewy i Sebastiana, którzy już od
początku roku przynoszą je regularnie. ☺
Serdecznie dziękujemy Rodzicom Poli za przeznaczenie pieniążków na
przybory dla naszej grupy. ☺
Wdzięczne Pani Ania, Pani Agnieszka P., Pani Agnieszka W.B.,
Pani Magdalena Ś. z grupy „Jabłuszek”.

Dziękujemy Rodzicom Krzysia za chusteczki higieniczne i nawilżone.
Dziękujemy Rodzicom Amalki i Łukaszka za kartki do rysowania.
Dziękujemy Rodzicom Julki N. za żółte kartki do rysowania.
Dziękujemy Rodzicom Julki K. za chusteczki nawilżone.
Dziękujemy Rodzicom Amelki za chusteczki higieniczne i ryzę papieru.
Dziękujemy Rodzicom Michałka za piłeczki i zabawki.
Wdzięczne Pani Agnieszka i Pani Renia z grupy „Jagódek”.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Rodzicom za przyniesione pasty do zębów,
chusteczki oraz papier ksero. ☺
Dziękujemy również Rodzicom Antosia K. za przyniesione kartki do rysowania.
Dziękujemy Rodzicom Wojtusia G. za przyniesione zabawki.
Dziękujemy Rodzicom Julci R. za duży domek-kolorowankę.
Dziękujemy Rodzicom Kacpra i Benia za dostarczone rowery na konkurs o ruchu
drogowym. ☺
Wdzięczne Pani Kasia i Pani Agnieszka P. z grupy „Jaskółek”.

Dziękujemy Rodzicom Pawła za chusteczki mokre i suche oraz papier ksero.
Dziękujemy Rodzicom Zosi za kolorowe pinezki i papier ksero.
Dziękujemy Rodzicom Kaliny za pieczątki i ozdoby świąteczne oraz papier
ksero.
Dziękujemy Rodzicom Weroniki Ś. za papier ksero.
Dziękujemy Rodzicom Klaudii za papier ksero.
Dziękujemy Rodzicom Artura za papier ksero.
Dziękujemy Rodzicom Rysia papier ksero.
Wdzięczne Panie Małgosie z grupy „Jarzębinek”.

>>Każda Twoja inicjatywa na rzecz przedszkola
będzie przyjęta z radością<<

Wiosenna Zbiórka Książek

W dniach 16.03.18. – 23.03.18.
w naszym przedszkolu
w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
zorganizowaliśmy wiosenną zbiórkę książek
dla Domu Samotnych Matek w Katowicach.
Książki zostały przekazane przed Świętami Wielkanocnymi.

Za złożone książeczki bardzo Wszystkim DZIĘKUJEMY,
Krasnal Hałabała wraz z Pracownikami przedszkola.

